Gezondheid
Voordat je naar Vietnam vertrekt doe je er erg verstandig aan om je tegen
verschillende ziektes in te enten. Op de pagina vaccinaties Vietnam vertellen we
meer over welke vaccinaties je wél of niet moet halen.
Reisverzekering
Het is verstandig om een reisverzekering en/of aanvullende zorgverzekering af te
sluiten. Wanneer je dit niet doet en je krijgt bijvoorbeeld een ongeluk met een
scooter, dan vergoed jouw verzekering alleen het bedrag dat gelijk staat aan het
bedrag dat wordt gevraagd voor eenzelfde behandeling in Nederland. Een dokter of
ziekenhuis bezoek is in Vietnam duurder, dus dat gaat je dan extra geld kosten. Sluit
en je een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering dan wordt alles voor je
vergoed.
Zikavirus
Ook in Vietnam komt het Zikavirus voor, zei het wel in een geringe mate. Uit
wetenschappelijk onderzoekt wordt beweerd dat het virus nadelige gevolgen kan
hebben voor zwangere vrouwen. Ook vrouwen die zwanger willen worden vormen
een risico. Overleg met je arts wat je het beste kan doen.
Natuurgeweld
Van mei tot en met november is het regenseizoen in Vietnam. Dagen met veel zon
worden afgewisseld met dagen dat het regen werkelijk met bakken uit de lucht valt.
Daarnaast kan het voorkomen dat er zich een tropische storm of tyfoon wordt
ontwikkeld, met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. Op de pagina
beste reistijd Vietnam vertellen wij je hier meer over.
Geldbesteding
Iedere reiziger is verschillend en niet iedereen heeft hetzelfde bestedingspatroon.
Sommige reizigers drinken meer, terwijl anderen liever souvenirs kopen. Houdt uw
aan u eigen uitgavepatroon, wanneer u iets koopt, iets gaat drinken of iemand een
fooi geeft. Overigens is het in Vietnam gebruikelijk om bij de meeste zaken te
onderhandelen.
Fooien
Fooi geven is uitteraard niet verplicht. Als u fooien wilt adviseren we 2 dollar per dag
te geven voor uw begeleider. Voor bestuurders en plaatselijke gidsen 1 dollar.
Communicatie tijdens de reis
Als u wilt dat wij tijdens uw reis contact met u kunnen opnemen, raden wij u aan een
e-mailadres achter te laten. E-mail is voor reizigers en begeleiders de beste manier
om het contact met het thuisfront te onderhouden. Overal waar we heengaan zijn
internetcafé's. Als iemand met u contact wil opnemen in geval nood, kan dat het
beste via uw eigen reisagent. Of raadpleeg 'Contact bij noodgevallen'. Bellen naar
hotels is niet raadzaam. Soms kloppen de gegevens over het hotel niet meer.
Bovendien verstaat het personeel vaak geen Engels. Houdt u er rekening mee dat
mobiele telefoons op een GSM- of Global Roamnetwerk in sommige landelijke
gebieden niet werken.
Uw reisgenoten

Reizen in groepsverband kent vele plezierige kanten, maar ook minder plezierige.
Uw reisgenoten komen uit alle hoeken van de wereld en ze zijn van alle leeftijden.
Wij vragen u begrip te hebben voor de verschillende behoeften en voorkeuren
binnen uw groep. Om iedereen te laten meegenieten is weleens geduld nodig.
Vergeet ook niet dat u verantwoordelijkheden heeft ten opzichte van de groep.
Wanneer er van u wordt verwacht dat u ergens op een afgesproken tijd moet zijn,
zorg er dan voor dat de rest van de groep niet hoeft te wachten. We hebben keer op
keer ondervonden dat een goede groepsdynamiek de plezierigste reizen oplevert.
Een kleine moeite.
Wasgoed
Deze faciliteiten worden door de meeste hotels in Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang
tegen een vergoeding aangeboden. Het kan voorkomen dat u uw eigen wasgoed wilt
of moet wassen en daarom raden wij u aan een niet-vervuilende/biologische zeep te
gebruiken.
Plaatselijke kledingvoorschriften
Weest u zich er bij het inpakken van bewust dat de kledingvoorschriften in de hele
regio conservatief zijn. In het overheersend hete Aziatische klimaat is losse,
lichtdragende kleding aan te bevelen, maar wel van een lengte die getuigt van
respect. Tijdens de wintermaanden houdt de extra lengte u ook warm! In het
algemeen wordt nette en schone kleding in Vietnam gewaardeerd. Korte broeken
moeten op kniehoogte zijn en topjes met dunne bandjes zijn niet aan te raden.
Verantwoordelijk reizen
Ons motto is: toerisme met een positieve impact. In zijn algemeenheid betekent dit
dat we negatieve invloeden van toerisme op de streek die we bezoeken, tot een
minimum proberen te beperken. Sterker nog, we streven juist naar een positief effect
op de plaatselijke cultuur.
Reisvoorschriften wide eyed tours rules
Illegale drugs worden niet getoleerd tijdens onze reizen. Bezit of gebruik van drugs
zijn niet alleen in strijd met de wetten van het land, maar brengen bovendien de rest
van de groep in gevaar. Het roken van marihuana en opium maakt in sommige
gebieden in de wereld deel uit van de plaatselijke cultuur, maar is aan TUN Travel
reizigers niet toegestaan. De reisopvatting van Wide Eyed Tours getuigt van respect
tegenover iedereen die we ontmoeten en met name tegenover de lokale bevolking,
die per slot van rekening aan onze bestemmingen zo'n bijzonder karakter geven.
Prostitutie druist volledig in tegen onze filosofie. Onze groepsbegeleider heeft dan
ook het recht om reizigers die prostituees bezoeken of in het bezit zijn van drugs, uit
de groep te verwijderen.
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