Forslag til at spise ude
og shoppe i Ho Chi Minh Byen

L

Der er masser af muligheder for at shoppe og spise ude i Ho Chi Minh Byen.
Her følger en liste over indkøbsmuligheder, forslag til restauranter etc.

isten er udarbejdet af vores datter Stine,
som var au pair i et halvt år i HCMC i
2003 (der tages forbehold for evt. ændringer siden):
New Russian Market lige over for Rex
Hotel. Her kan købes skjorter, tasker, souvenirs, modelﬂy, sko osv. På toppen ligger en
stor souvenirbutik med mange ﬂotte ting i træ
og sten til rimelige priser. Går man lige op ad
trapperne, ligger Highlands kaffebar på taget,
hvor man kan få en drink eller en sandwich
- med god udsigt.
Saigon Square center: Her kan man få
CD’er og DVD’er, men forlang at se dem igennem først, for kvaliteten er meget svingende.
Her er også et supermarked hvor man kan få
det meste og ellers tasker, vintertøj, og ﬂotte
kopiere i god kvalitet. Her kan det betale sig
at prutte om prisen, dog ikke inde i selve
supermarkedet.
Diamond plaza på Le Duan Street er
HCMC’s førende indkøbscenter. Det er
meget dyrt, men også meget ﬂot. Her købes
hovedsageligt parfumer, smykker og andre
dyre ting, men der er også en bowlingbane,
spillehal m.v.
Le Thanh Ton Street: Også en af hovedgaderne, hvor der er en masse butikker med
alt, hvad man kan tænke sig. I nr. 100 laver de
briller af ret god kvalitet.
I nr. 97 kan man få syet lædersko til
omkring 30 dollar, og så er der også tasker,
tallerkner, malerier, blomsterforretninger,
smykker osv. Det er en ret lang gade, så man
skal tage sig god tid.
I Ly Tu Trong Street kan man købe badetøj,
både specialsyet og færdigsyet.
Ben Thanh market er det største indendørs
marked i HCMC. Her kan købes alt lige fra
silke til tørrede rejer, og det er et besøg værd,
om end det er lidt stort og forvirrende. Her kan
også købes en masse kopivarer såsom tasker,
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T-shirts osv. i Gucci og hvad der ellers ﬁndes
af mærker. Husk priserne ikke er faste, så det
kan betale sig at prutte.

Gode restauranter
På toppen af Rex Hotel kan man spise en god
middag eller indtage en sundowner og på
Caravelle Hotel skråt overfor ligger på 10. etage
Saigon bar. Flotte drinks og band som spiller
hver aften er et must, ikke mindst på grund
af den ﬂotte udsigt over byen. Her er også
ﬂot at gå op om dagen og lige snuppe sig en
cola eller lignende. På 3. sal ligger Caravelles
restaurant, som er et meget fancy sted, men
hyggeligt med god mad, dog ikke traditionel
vietnamesisk.
Tudo på Dong Khoi er en rigtig god
vietnamesisk restaurant. Utrolig hyggelig og
fantastisk god mad og lidt ﬁnere end traditionel vietnamesisk standard.
Er man til en lidt mere autentisk middag,
hvor maden er utrolig god, kan Restaurant 31
på Ly Tu Trong, hvor man sidder på plastikstole
og smider madrester på jorden, anbefales.
Thai Van Lung er restaurantgaden. Her er
en masse gode restauranter, bl.a. Chao Thai
(thai mad, utrolig god), Skewers (mad fra
middelhavsområdet) og Le Jardin (fransk).
På Cao Ba Quat ligger Camargue/Vasco’s
som både er restaurant og bar. Her går udlændingene meget i byen, og det er et hyggeligt
sted at få en drink. Dette sted er især populært
om fredagen.
Længere nede ligger den danske restaurant
Storm P, hvor man ud over en sludder på dansk
og et kæmpe vægbillede af Nyhavn, kan få
både snaps, frikadeller, hakkebøffer og hvad
der ellers hører til.
Trænger man til ﬂere drinks, kan Q-bar
overfor Caravelle hotel også anbefales, og
Underground på Dong Khoi er ligeledes god
både til spisning og gå i byen.
Pomodorro på Hai Ba Trung er en god
italiensk restaurant.
Cafe Latin på Dong Du er god til både
frokost og aftensmad. Her er både lette tapas
og lidt større måltider. Længere nede af Dong
Du mod Hai Ba Trung ligger Java Coffee bar,
hvor man selvfølgelig kan få kaffe, men også
en dejligt let frokost. Meget populær blandt
udlændinge.
På Dong Khoi ﬁndes Paris Deli, som har
fransk brød og kager. Her kan man også få
frokost, og det er et utrolig hyggeligt sted til
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frokost eller eftermiddagskaffe. Længere oppe
mod katedralen ligger en anden Highlands
coffeebar, som også er god til frokost
Nam an på Dong Khoi er en god vietnamesisk restaurant til både frokost og aftensmad.
Ligger meget hyggeligt lige midt i byen. Efter
spisning kan det anbefales at gå ind ved siden
af, hvor de sælger kager.
Kagerne smager ikke supergodt, men de er
helt utrolig ﬂotte eller kitschet, alt efter hvilken
smag man har.
Der er også mange restaurant - både på
Saigonﬂoden, hvor man kan tage ud en aften
og spise middag, mens båden sejler op ad
ﬂoden. Det er en ﬂot tur og hyggeligt, selv
om det nok er en god idé at sætte sig nede
bagi, da der som regel er et band, der spiller
ret højt oppe foran, og karaoke er blevet en
meget populær forlystelse i Vietnam. Afsejler
hver aften mellem kl. 18 – 19.
Området omkring Sinh Cafe har også en
masse gode restauranter, ikke mindst Sinh
Cafe i sig selv, som bl.a. serverer en rigtig god
Pho (vietnamesisk nudelsuppe).

Lækker is
Trænger man til en kold is, er Fannys på Ton
That Thiep et absolut must. Franskmændene
har præget denne meget hyggelige isbar med
den mest fantastiske is, ikke mindst Coup
Danemark, i utrolig dejlige omgivelser. Er man
ikke til is, kan de også friste med smoothies,
kaffe og pandekager og ikke mindst en dejlig
atmosfære.

Massage m.v.
Massage, hårklipning, ansigtspleje, manicure
osv. kan fås hos Vinh på Hai ba trung. Det
er et meget vietnamesisk sted, og de er gode
og billige, og servicen er helt i top. Hårvask,
klipning, ansigts- og skuldermassage kostede i
2006 35 kr., og kvaliteten var fremragende.
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