Matkailijat löytäneet eteläisen Vietnamin
Viehättävä Ho Chi Minh -kaupunki houkuttelee vuosi vuodelta enemmän
turisteja nauttimaan Vietnamin suurimman kaupungin eksoottisuudesta ja
hyvistä palveluista. Vietnam News esitteli kaupungin turismiosaston raportin,
jonka mukaan tämän vuoden kansainvälinen matkailijamäärä olisi jopa 2,35
miljoonaa, 17,5 % enemmän kuin viime vuonna. Suurin määrä kansainvälisiä
matkailijoita tulee raportin mukaan muun muassa Yhdysvalloista, Australiasta,
Kanadasta, Kiinasta ja Ranskasta. Ho Chi Minh -kaupungin viehättävyys on
kasvanut myös maassa asuvien vietnamilaisten silmissä. Tänä vuonna
maansisäisiä turisteja on käynyt jo noin 3,8 miljoonaa – 26 % enemmän kuin
viime vuonna.
Ho Chi Minh -kaupunki on hyvä aloituspaikka eteläisestä Vietnamista
kiinnostuneelle matkailijalle. Kaupunki on sijainniltaan keskeinen – Mekongin
suistoalue, kauniit hiekkarannat ja rentouttava ylänköalue, nämä kaikki
löytyvät kohtuullisen matkan päästä suurkaupungista. Matkailu eteläisessä
Vietnamissa
soveltuu
reppumatkailusta
kiinnostuneille
kokeneimmille
seikkailijoille, mutta yhtä hyvin myös tottumattomalle matkailijalle – tämän
kaiken mahdollistavat kaupungin lukuisat edullisia matkoja tarjoavat
matkatoimistot. Matkatoimistot kuljettavat turisteja linja-autoilla ympäri
eteläistä Vietnamia.
Kun itse kaupungin lukuisat temppelit, kiinalainen kaupunginosa ja sotia
käsittelevät museot ovat tulleet tutuiksi, matkailijan kannattaa suunnata
askeleensa reppumatkailijoiden suosimaan kaupunginosaan. Tämä kaupungin
ydinkeskustassa sijaitseva alue on hyvä paikka aloittaa lähialueiden
matkailunähtävyyksien kartoittaminen. Reppumatkailijat, jotka mielellään
kulkevat omia polkujaan, voivat hyödyntää matkatoimistojen tarjoamaa ”openbus” vaihtoehtoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matkailija ostaa linjaautolipun valitsemaansa kohteeseen. Matkatoimistot myyvät myös valmiita
pakettimatkoja, joihin sisältyy matkat, hotellit, ruokailut, turistiopas ja
veloitukset nähtävyyksiin.
Suistoalue houkuttelee
Suosittuja matkakohteita Ho Chi Minh -kaupungista käsin ovat muun muassa
Mekongin suistoalue, jossa matkailija voi tutustua paikallisiin kyliin ja
matkustaa pienellä veneellä etelään päin. Kahden päivän pakettimatka maksaa
n. 18 dollaria henkilöltä. Mui Ne -kylän kauniit rannat ovat suosittuja myös
vietnamilaisten keskuudessa. Hieman pohjoisempana sijaitsevan Nha Trangin
rantakaupungin
turkoosin
siniset
rantavedet
houkuttelevat
turisteja
sukeltamaan ja snorklaamaan. Ho Chi Minh -kaupungista järjestetään sekä
pakettimatkoja että ”open tour” -matkoja myös Kambodžan pääkaupunkiin
Phnom Penhiin. Linja-automatkat edellä mainittuihin kohteisiin kestävät 5-8
tuntia ja maksavat yhteen suuntaan 5-7 dollaria kohteesta riippuen.
Pakettimatkoista kiinnostuneet matkailijat voivat liittyä 25-40 muun
matkailijan seuraan. Nämä matkat ovat yleensä hyvinkin edullisia. Mukavampi
vaihtoehto on ehkä kuitenkin tutustua nähtävyyksiin pienemmissä ryhmissä,

jolloin kontakti turistioppaaseen on usein helpompaa. Tällöin hinta on tietysti
arvokkaampi, mutta matkakin on varmasti antoisampi.
Matkailijan kannattaa Vietnamissa varautua siihen, että matkanteko linjaautolla on hidasta. Tieverkostot kulkevat pienien kylien läpi, jolloin
nopeusrajoitukset ovat pienempiä. Teiden huono kunto myös hidastaa matkaa.
Sadan kilometrin matkaan kuluu kokeneeltakin kuljettajalta helposti yli 2
tuntia. Jos matkabudjetti mahdollistaa lentoteitse matkustamisen, keski- tai
pohjoisosiin Ho Chi Minh -kaupungista matkustavien kannattaa harkita tätä
mahdollisuutta. Linja-autolla matkustamisessa on kuitenkin omat etunsa –
matkailija voi nauttia matkan aikana Vietnamin maaseudun kauniista
maisemista.
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