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Geld
De officiele munteenheid van Vietnam is de Vietnamese Dong (de VND). De actuele
koers kunt u opvragen via een van de websites die dit publiceren. Er zijn biljetten
van 100d, 200d, 500d, 1000d, 2000d, 5000d, 10000d, 20000d, 50000d, 100000d en
500000d. Er bestaan munten van 200, 500, 1000, 2000 en 5000 dong.
Wisselen kunt u bij banken en wisselkantoren. Zorgt u er dus voor dat u voldoende
travellercheques en US-Dollars meeneemt, deze zijn makkelijk bij het wisselen.
Creditcards worden over het algemeen alleen geaccepteerd in de restaurants en
luxere hotels in Ho Chi Minh City en Hanoi. Vaak wordt er dan een commissie van
zo'n 4% bij gerekend. Informeer hier even naar voor u wil betalen op deze wijze, zo
komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
Het is niet zomaar mogelijk om zonder toestemming van de bank buiten Europa te
pinnen. Bij uw bank kunt u deze blokkering deblokkeren. Doe dit ruim voor vertrek.
Op sommige plaatsen kunt u ook geld opnemen met creditcard of giromaatpas,
zoals in de grote steden Hanoi en Ho Chi Minh City.Banken zijn over het algemeen
geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 15:00 uur. In het weekend zijn de
banken vaak dicht. Fooien geven hoort er ook bij op Vietnam. Indien het niet bij de
bediening is inbegrepen verwacht men een fooi van zo'n 10 tot 15% van u. Wilt U
precies weten op welke plaatsen U kunt pinnen, kijk dan op het overzicht van
pinautomaten van MasterCard.
Eten & Drinken
De keuken van Vietnam bestaat uit veel rijstgerechten. Het is door een groot aanbod
van vers exotisch fruit en groenten een van de lekkerste keukens van Azie. Ook zijn
er invloeden van de Franse en Chinese keuken terug te vinden. Een typisch
Vietnamees gerecht is de Pho, dit is een noedelsoep die overal te koop is. Verder
zijn kruiden ook erg belangrijk in de Vietnamese keuken. De Vietnamezen serveren
hun eten graag op sierlijke wijze, in mooie kommen en schalen. Ze eten vaak met
stokjes. Het is onbeleefd deze stokjes rechtop in uw eten achter te laten. Ook word
het als ongepast beschouwd als u eten overlaat. Bij het eten drinken Vietnamezen
graag thee en koffie. Wijn en bier word ook veel gedronken. Bier heet hada of ba ba.
Andere specialiteiten zijn vruchtensmoothies en kokosmelk!
Het drinken van kraanwater wordt afgeraden. U kunt beter flessen mineraalwater
kopen, gebruik deze dan ook. Eet geen rauw, ongekookt of gedeeltelijk gekookt
voedsel of groenten (salades) en ongeschild fruit. Informeer ook even of de
ijsklontjes van mineraalwater zijn.
Foto & Film
U mag bijna overal fotograferen en filmen. Het is beleefd om eerst toestemming te
vragen voordat u een foto van iemand maakt. Zorgt u er in ieder geval voor dat u
voldoende geheugensticks bij zich heeft voor uw digitale camera! En natuurlijk hoort
ook het laadapparaat voor de camera in uw bagage!
Taal

De officiele taal is Vietnamees, daarnaast worden er veel regionale talen en
dialecten gesproken. In de grotere steden spreekt men redelijk Engels, sommige
oudere mensen spreken nog Frans.
Vervoer
• Fiets: Voor de echte avonturiers is een fietsreisje door de grote steden aan te
bevelen. Het is een makkelijke en snelle manier om u door te grote steden te
verplaatsen. Met de brommer kan natuurlijk ook!
• Motortaxi's: Motortaxi's worden vooral door locals en reizigers gebuikt. In het
Vietnamees heten deze Xe Om, wat knuffelvoertuig betekend. U zit dan ook
achterop bij de chauffeur en u dient zich stevig aan hem vast te houden. Dit is
een goedkope en snelle taxi.
• Fietstaxi: De Cyclo, de fietstaxi, wordt in Vietnam gebruikt om mensen en
goederen te vervoeren. Deze Cyclo is ijzersterk en kan werkelijk alles
vervoeren. Als u zich per fietstaxi wil laten vervoeren is het slim om van te
voren een prijs af te spreken.
• Bus: Er rijden verschillende lijnbussen tussen de grote steden en dorpen.
Deze bussen zijn van redelijke kwaliteit. De bussen zitten vaak erg vol en zijn
gemaakt voor Vietnamezen, waardoor lange mensen een ongemakkelijke reis
kunnen hebben, maar ze brengen u ook in de uithoeken van het land!
• Huurauto en taxi: Iedereen die in Vietnam een auto wilt huren, moet een
Vietnamees rijbewijs hebben (internationale rijbewijzen zijn niet geldig).
Hierdoor kan bijna niemand een auto huren. Een auto met chauffeur is een
goed alternatief en is makkelijk te regelen voor een goede prijs. Deze
chauffeurs spreken niet goed Engels, dus kunt u het beste iemand van de
accommodatie vragen om de bestemming uit te leggen.
• Trein: Met de trein gaat uw reis niet snel, maar u heeft wel een mooi uitzicht.
Het is een leuke manier om te reizen. De lijnen rijden voornamelijk tussen de
grote steden.
• Vliegtuig: Tussen grote steden als Hanoi en Ho Chi Minh City kunt u ook met
het vliegtuig reizen. Niet zo goedkoop, maar wel makkelijk om de afstand te
overbruggen!
Telefoneren
Internationale gesprekken vanuit Vietnam zijn over het algemeen duur.
Internationale hotels rekenen meestal een forse toeslag voor het bellen vanuit de
hotelkamer. Vraag dus vantevoren wat een gesprek per minuut kost.
Mobiel bellen
Als u er zeker van wilt zijn of u ook mobiel kunt bellen vanuit Vietnam (let er dan wel
op dat dit behoorlijk prijzig kan zijn), kunt u het beste informatie hierover opvragen bij
uw provider.
Internet
Zelfs in Vietnam heeft men internetcafes! U kunt hier voor een redelijk goedkoop
tarief internetten.
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