
VIETNAM
Luxe en rust op reis in

ietnam. Een heerlijk en toegankelijk vakantieland. Een 

afwisselende kustlijn en schilderachtige rijstterrassen vor-

men de habitat voor een tolerante en vriendelijke bevol-

king. De lange geschiedenis met veel externe invloeden 

zorgde voor een immens cultureel erfgoed dat overal goed bereik-

baar is. Gastronomisch is het gewoonweg subliem. Zelfs in de kleinste 

stalletjes langs de weg kan je heerlijke ‘street food’ vinden. De Viet-

namese keuken wordt daarom terecht samen met de Franse en Itali-

aanse tot de beste van de wereld gerekend. En dan zijn er nog enkele 

bonussen. Want prettig is dat in Vietnam, als enig Aziatisch land, ons 

alfabet wordt gebruikt. Dat bekent dat je hier, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld in China, moeiteloos de verkeersborden, menu’s, hotel-
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Even schrik ik toch als de taxi bij Pilgrimage Village halt houdt. Zijn we wel op het juiste adres? 

Stond het resort niet aangeschreven als één van de mooiste in heel Azië? Onbewust had ik dus 

misschien wat meer toeters en bellen verwacht bij de ingang. Maar heel snel begrijp ik dat een 

waar paradijs achter de sobere arcade discreet verborgen ligt. De boodschap voor de gast is meteen 

duidelijk: klasse, schoonheid en oprechte gastvrijheid zijn mooie waarden. Die spreken voor zichzelf en 

hoeven geen extra uithangbord aan de gevel.
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namen, uurregelingen, enz kan lezen. Zo wordt het reizen heel wat 

comfortabeler en ben je minder afhankelijk. Voor wie echt niet meer 

kan reizen zonder een navelstreng met het internet, moet bovendien 

ook zeker vermeld worden dat het ganse land multimediaal geco-

verd is. Tot in de kleinste dorpjes is er kwalitatief internet aanwezig, 

meestal zelfs gratis aangeboden.

RONDJE VIETNAM
Ideaal is de rondtrip te starten in het noorden. De miljoenenstad 

Hanoi is druk maar best gemakkelijk te voet te verkennen. Van een 

centraal gelegen hotel neem je dan de transfers per bus of met pri-

vévervoer naar Halong Bay voor een sprookjesachtige cruise of naar 

de rijstvelden van Mai Chau. 

Wat verder richting Sa Pa, naar de eeuwig groene bergen in het 

noorden, vlak aan de Chinese grens, is dan weer de comfortabele 

nachttrein de beste optie. Eens het drukke programma is afge-

werkt, vlieg je in een klein uurtje naar Hue, in centraal Vietnam, om 

wat te ‘chillen’ en na te genieten. De vluchten zijn goedkoop en je 

bent er sneller dan rijden van Antwerpen naar Brussel in de spits. 

Hue is de stad waar de voormalige koningen resideerden in hun 

felkleurige en voor westerlingen misschien wat te overdadig gede-

coreerde paleizen.

VEELBELOVENDE ‘HOTELAWARDS’
Op zoek naar een mooi hotel in de omgeving van Hue, kwam ik 

terecht in het Pelgrimage Village Resort. Vooral de  erg hoge ran-

king, steevast goede waardering van gasten en een waslijst van 

awards vielen erg op. Vaak zijn die vermeldingen de ideale dek-

mantel om de woekerprijzen van de kamers te verrechtvaardigen 

maar dat bleek hier heel erg mee te vallen. Dus maar snel geboekt... 
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Langs een drukke uitvalsweg, zo’n vier kilometer van Hue centrum, 

lijken rust en stilte als een zacht kleed over me heen te vallen, eens 

de sobere inkompoort voorbij. Een pad, met een groen dak van 

bamboe en palmen, loopt strak tot aan de receptie. Links en rechts 

passeer ik eerst nog twee grote paviljoenen. Hierin zijn enkele gale-

rieën met lokaal geproduceerde, ambachtelijke kunstvoorwerpen 

in ondergebracht. Niet de afzichtelijke kitsch die ik al dagen op de 

markten moest ondergaan maar heel stijlvol gepresenteerd hout-

snijwerk, keramiek, juwelen en textiel. Op een verloren moment 

vind ik hier later zeker, zonder dat een opdringerige verkoopster 

op mijn heupen werkt, een passend presentje voor het thuisfront. 

Aan de balie staat nu eerst een heerlijk ijsgekoelde gemberthee te 

wachten. Samen met een fris en geparfumeerd handdoekje voel ik 

m’n hoogopgelopen temperatuur weer gestadig dalen.

ADEMBENEMENDE ARCHITECTUUR
Gastheer Le Thi Da Lam vertelt met veel enthousiasme over het 

resort terwijl hij me wegwijs maakt met een overzichtsplan: een 

zeventigtal luxe villa’s, ook voor gezinnen, ‘Honeymoon Bunga-

lows’ en voor wie luxe echt niet op kan het ultieme Traditional 

Vietnamese Pool House. Centraal liggen de zwembaden, het Spa-

complex en de restaurants. Alles in een lage, traditionele en rurale 

bouwstijl. Vanuit de Thaise architectuur zijn er heel wat stijlele-

menten overgenomen. De puntige daken zorgen voor ventilatie 

en koelte. De materialen zijn natuurlijk en duurzaam. Veel bamboe, 

ecologisch hardhout, palmbladeren en een locale baksteen. Kron-

kelende paadjes en hoge, maar goed gesnoeide begroeiing zor-

gen voor veel discretie. Alle gebouwen versmelten naadloos in de 

groene omgeving.
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Gember heeft naast heel wat medicinale capaciteiten 

ook een heel aromatische geur. Het is een prima dorstles-

ser en een gezond alternatief voor klassieke frisdranken.

Breng 2 l water aan de kook en voeg 5 cm geraspte gem-

berwortel toe. Knijp er ook een limoen in uit. Die snij je 

nadien in 4 partjes en doe je ook mee in de pot. De schil 

bevat namelijk esoterische oliën die heerlijk ruiken. Indien 

je de thee wat zoeter wilt, voeg dan natuurlijke honing 

toe. Laat een kwartiertje trekken. Kan zowel warm als ijs-

gekoeld worden gedronken. 

Lenterolletjes worden koud geserveerd met een dip-

sausje, als voorgerecht of hapje tussendoor.

Voor 20 rolletjes heb je 200 gr rundvlees nodig. Snij het in 

flinterdunne lapjes. Roerbak met een gehakte ui, 100 gr 

gemalen citroengras. Afsmaken met een scheutje vissaus 

en een heel klein beetje suiker. Laat ondertussen 100 gr 

gekookte rijstvermicelli uitlekken en afkoelen. Was een 

krokante sla en pluk de blaadjes in stukken. Een komkom-

mer snij je in reepjes van ongeveer 5cm. Ontsteel wat 

munt en koriandertakjes. Dompel rijstblaadjes in heet 

water en laat ze lekken op een doek. Leg in het midden 

de sla, rijstvermicelli, komkommerreepjes, het gewokte 

rundvlees, enkele sojascheutjes en de kruiden. Rol op en 

dien meteen op met een chilisaus.

VIETNAMESE
STREETFOOD

IJSGEKOELDE
GEMBERTHEE

GEFRITUURDE 
WONTONS
MET SCAMPIVULLING

Wontons zijn er met de meest diverse vullingen: vis, vlees 

of gewoon vegetarisch. Ze kunnen zowel gefrituurd als 

gestoomd worden. Stomen doe je best in een bamboe 

stoommandje boven een pan met kokend water. Gefri-

tuurd zijn ze lekker krokant als alternatief borrelhapje.

Pel 200 gr rauwe garnalen en verwijder het darmkanaal. 

Snij ze in stukjes. Hak 2 teentjes knoflook fijn, samen met 

een ui en wat koriander. Meng dit samen in een grote 

kom met de garnalen, 125 gr kalfsgehakt, 2 fijngesneden 

Shii Take paddenstoelen, enkele takjes koriander, een 

lepel vissaus (te vinden bij de oosterse ingrediënten in de 

supermarkt) en een  ei. Schep een lepel van het mengsel 

op het velletje wonton en vouw goed dicht. Frituur tot ze 

goudbruin zijn en serveer met een zoete chilisaus.

LENTEROLLETJES
MET RUNDSVLEES

Pho is de typische Vietnamese maaltijdsoep. Elke kok en 

huisvrouw hebben zo hun eigen versie van het recept. De 

soep is eenvoudig te bereiden en smaakt op elk moment 

van de dag.

Breng water aan de kook en dompel hierin een halve 

scharrelkip. Kruid af naar eigen smaak. Als de kip gaar is, de 

bouillon afschuimen en het vlees van de botten verwij-

deren. Snij een tiental zwarte paddenstoelen in julienne. 

Hak een ui en 4 teentjes knoflook fijn. Roerbak op een 

hoog vuur en blus met vissaus. Voeg dit mengsel toe aan 

de bouillon samen met een klein snuifje suiker. Dompel 

100gr engelenhaar in kokend water, laat uitlekken en ver-

deel over 4 bowls. Daarop het kippenvlees, wat gesnip-

perde lente-uitjes en gehakte koriander. Overgiet met een 

grote lepel dampende bouillon en serveer meteen.

KIPPENSOEP
MET ENGELENHAAR
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De kamers zijn heel erg ruim. Het scherphellend zadeldak is van 

fijne balken gemaakt en de zichtbare, minutieus gelegde vier-

kante dakpannen, dragen allemaal het oude, Koninklijke zegel. 

De glanzende parketvloer is van een donkerrood mahoniehout. 

Grote spiegels maken van de kamer haast een balzaal, maar het 

blijft gezellig. Houten meubelen, nisjes met immer vrolijk kijkende 

godinnen, een haard en twee ruime bedden met hoge boxspring, 

vullen de kamer al flink op.

PURE LUXE EN COMFORT
Op comfort wordt niet bespaard: prima airco en extra ventilator, zij-

den kamerjassen, een flatscreen televisie (voor wie dat hier nodig zou 

hebben)... De terrassen voor en achter zijn bemeubeld met prima, 

ouderwetse schommelstoelen voor heerlijke leesavonden met een 

slaapmutsje. De badkamer is met fel doortekend marmer afgewerkt. 

Origineel is de afvoer van de douche. Als in een beekje met grote 

zwarte keien loopt het water door de badkamer weg. Een ruim assor-

timent aromatische zepen en crèmes staat op de badrand in aarde-

werk potten. Weer eens wat anders dan traditioneel geportioneerde 

zeepjes in standaardhotels.

Hoewel de aangeboden luxe in de villa’s al meer dan overheerlijk 

is, stijgt die in de Honeymoon Bungalows en het Traditional Viet-

namese Pool House over alle verwachtingen heen. De oppervlakte 

van de kamers benadert hier de grootte van een kleine eengezins-

woning. Naast de gebruikelijke indeling vinden we hier ook nog een 

privé zwembad voor én achter. In een heerlijke buitenbadkamer kan 

je in openlucht douchen, alsof je in het regenwoud onder een drup-

pelende palm staat. Een half open keuken laat toe om ook wat kook-

kunstjes te proberen, moest dat onverwacht nodig blijken tijdens de 

eerste huwelijksnacht...
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VOOR DE INNERLIJKE MENS
Ontbijten doe je naast de lotusvijver. Gezondheid is troef. Wie al even 

in Vietnam verblijft, zal ongetwijfeld meteen mee aanschuiven bij het 

Vietnamees buffet, met typische ‘noodlesoup’ en andere specialitei-

ten. Maar continentaal kan het ook. Fruit heeft wel duidelijk de over-

hand. Tientallen soorten zijn er te ontdekken maar vooral de kleine, 

klassieke ananassen zijn overheerlijk. Verrassend zijn trouwens ook 

de homemade jams met erg ongebruikelijke, maar zeer geslaagde 

smaakcombinaties. Wie toch een zonde wil begaan moet zeker ook 

de flensjes met locale honing proberen.

KOM HELEMAAL TOT RUST
Dan wordt het moeilijk kiezen. Swimming pool of Spa? Voor de kin-

deren is er het ‘peanut’ bad, een gezellig azuurblauw zwembad waar 

ze naar hartenlust kunnen plonsen en pret maken. Het bad voor de 

volwassenen ligt wat lager in een natuurlijke vallei. Het is adembene-

mend mooi. De zijwanden zijn afgewerkt in een zwarte leisteen en 

op de bodem ligt er donkergrijze tegel met blauwachtige schijn. Het 

water krijgt daardoor de onwezenlijke tint van een lagune. Waarschijn-

lijk is het pure inbeelding maar het donkere water zwemt ontzettend 

licht. De reflectie van de palmbomen creëert een sfeer van stressvrije 

rust. Het enige geluid is de zacht klaterende waterval. Een prima voor-

bereiding voor wie nadien naar de Vedana Spa wil gaan. Letterlijk uit 

het Sanskriet vertaald betekent Vedana sensatie of gevoelens. In het  

Boeddhisme loopt het pad naar de verlichting langs de Vedana. De 

spa bestaat uit verschillende units, gebouwd rond een Japans thee-

huis op palen in het water.

Het aanbod aan oriëntaalse behandelingen en massages beslaat een 

compleet menuboek. Een kleine bloemlezing: aromatherapie, een 

vers fruit body wrap, een bloemblaadjesbad, lovers romantic package 

for two, Vietnamese massage, Hot Stone therapie, voeten acupres-

suur, ayurvedische hoofdmassage… Of de sauna en het stoombad 
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in dit vochtige klimaat dagelijks druk bezet zijn betwijfel ik maar het 

oversized bubbelbad is wel een aanrader. Van hieruit is het slechts 

enkele stappen naar de ‘mentale’ welness. In een heuse boeddhisti-

sche tempel kan je nog verder aan het uitbalanceren van je Chakra’s 

werken of een heuse privéles Tai Chi of yoga krijgen zodat lichaam en 

ziel uiteindelijk een harmonieuze toestand van zen bereiken.

MOOIER DAN EEN DROOM
Na een dag van verzorging is de innerlijke mens ook weer toe aan 

wat voeding. Dat kan in het ruim centraal gelegen restaurant maar 

met de regelmatige shuttle naar Hue vergroot je meteen het aanbod 

aan mogelijkheden.

Het Pilgrimage Village is zonder meer een echte ervaring. De bedie-

ning is steeds hoffelijk, het authentieke decor is schitterend en de 

sfeer rustig en relaxt. Wie tenslotte voor de ultieme upgrade wil 

gaan, kan ook nog terecht in een nieuwe extensie van het resort, zo’n 

veertig kilometer verder richting Hoi An. Omgeven door een privé-

domein van 27 hectare woud, staan volledig van de buitenwereld 

geïsoleerd, 27 paalbungalows met hun voeten in een fabelachtige 

lagune. Het panorama is onvergetelijk. Voor één keer vond ik de wer-

kelijkheid hier echt mooier dan op de foto’s in de brochure…

Info:

BOUTIQUE RESORT & SPA PILGRIMAGE VILLAGE

www.pilgrimagevillage.com
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