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Det bedste af Indokina
Tag med os på en oplevelsesrejse til to sagnomspundne lande i det gamle Indokina, Vietnam med charmerende byer og natur 
i verdensklasse og Cambodia med Angkor Wat, et af verdens absolut smukkeste og mest imponerende tempelkomplekser, og 
den hjerteskærende nyere historie omkring Phnom Penh.

Eventyret begynder i Vietnams skønne hovedstad, Hanoi, som med sin uimodståelige blanding af asiatisk charme og fransk 
kolonistil tryllebinder de fleste. Vi oplever, hvordan vietnameserne på ganske rørende vis ærer deres landsfader, Ho Chi Minh, og 
vi kører med cykeltaxa gennem den gamle bydel med øjnene på stilke. En rejse til Vietnam er ikke fuldendt uden et ophold på 
skib i Halongbugten – UNESCO-verdensarv og et af verdens syv naturvidundere – intet mindre! Vi sejler rundt mellem lodrette 
kalkstensøer og iagttager hverdagslivet i de flydende landsbyer.

Næste stop er kongebyen Hué, hvor vi bl.a. besøger Den Forbudte Lilla By og får et indtryk af den luksus, som datidens konger 
omgav sig med. I bus passerer vi Hai Van-passet, den officielle skillelinje mellem Nord- og Sydvietnam, på vej til Hoi An – UNE-
SCO-verdensarv og en af Asiens hyggeligste byer, hvor hundredevis af papirlamper lyser op i de snævre gader og sætter den 
helt rigtige stemning. Vi oplever stille hverdagsliv, når vi cykler forbi landlig idyl, hyggelige boliger med eget husalter og levende 
familieværksteder. 

Vi skifter scene og flyver til Siem Reap i Cambodia, hvor der venter oplevelser, som kan tage pusten fra selv meget garvede 
rejsende. Khmerrigets fabelagtige templer ved Angkor Wat ligger midt i junglen, og de smukke bygningsværker bliver kun smuk-
kere af de mange orangeklædte munke, der holder til mellem de fantastiske kunstskatte og gør stedet levende. Autentiske 
oplevelser venter på den mægtige Tonlé Sap-sø, hvor befolkningen bor på pæle langs bredden eller i deres husbåde, når mon-
sunregnen skaber Sydøstasiens største ferskvandssø.

Sidste stop på vores oplevelsesrejse er i Cambodias hovedstad Phnom Penh, hvor vi må synke en ekstra gang, når vi hører historien 
om de røde khmers rædselsregime i 1970’erne, og når vi besøger de berygtede Killing Fields. Det hjælper os til at forstå nutidens 
Cambodia, Vi rejser hjem med gode minder og en forståelse for de to lande, som vores kyndige rejseleder bibringer undervejs. 

Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Vietnam og Cambodia 
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage
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Forside: Bayon-templet ved Siam Reap i Cambodia 
med de 4 gigantiske ansigter
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København - Hanoi. Vi forlader Københavns Lufthavn og flyver  
 østover. Flyskift undervejs til Hanoi.

Dag 2. Hanoi, velkomstmiddag. Ankomst til Hanoi og velkomstmiddag  
 med spændende vietnamesiske specialiteter.

Dag 3. Hanoi, byrundtur og vanddukketeater. Hanois seværdigheder  
 med bl.a. Ho Chi Minhs mausoleum og en tur med cykelrickshaw  
 gennem den gamle bydel, hvor hvert erhverv har sin egen gade. Et  
 kik på det traditionelle og lidt spøjse vanddukketeater.

Dag 4. Hanoi, på egen hånd. I har en dag til rådighed i Hanoi til f.eks. at  
 slentre rundt i gaderne, sidde på cafe og få en velsmagende lokal  
 øl. Rejselederen kommer gerne med forslag til aktiviteter.

Dag 5. Hanoi - Halongbugten. Med bus til den storslåede Halongbugt,  
 som af UNESCO er erklæret verdensnaturarv og også udråbt til et  
 af verdens syv naturvidundere. Indkvartering på en traditionel junke  
 og ud at sejle. 

Dag 6. Halongbugten - nattog til Hué. Sejlturen rundt i bugten fort- 
 sætter om formiddagen, hvorefter vi går i land og kører tilbage til  
 Hanoi for at tage nattoget til kongebyen Hué.

Dag 7. Hué, byrundtur. Vi sejler på Duftenes Flod til Thien Mu-pagoden  
 og Tu Ducs ekstravagante mausoleum. Vi besøger naturligvis også  
 Citadellet, også kendt som Den Forbudte Lilla By, hvorfra kongerne  
 regerede Vietnam gennem et århundrede. 

Dag 8. Hué - Hoi An. Vi tager en smuk køretur over Hai Van-passet til 
 Hoi An, Vietnams måske hyggeligste by, som også er at finde på  
 UNESCOs liste over verdenskulturarv. Vi ankommer ved frokosttid.

Dag 9. Hoi An, cykeltur i landlig idyl. Vi sejler til en lokal landsby og  
 besøger bl.a. et lille skibsværft. På cykel passerer vi landlig idyl,   
 levende værksteder og private boliger med eget husalter. Frokost  
 hos lokal familie og et dulmende fodbad med lokale urter. 

Dag 10. Hoi An - Danang - Siem Reap, Cambodia. Vi har hele formid- 
 dagen i Hoi An, inden vi flyver fra lufthavnen i Danang til Siem Reap  
 i Cambodia og indkvarteres i det franske kvarter i centrum af byen. 

Dag 11. Siem Reap, Rolous-templerne og sejltur på Tonlé Sap-søen. 
 Store oplevelser venter os ved tre af templerne i Rolous-gruppen,  
 der stammer fra det 8. og 9. århundrede. Templerne er levende, og  
 vi hilser på buddhistiske munke, der holder til her. Efter frokost   
 kører vi til den mægtige Tonlé Sap-sø, hvor befolkningen lever på  
 pæle langs bredden – en meget autentisk oplevelse.

Dag 12. Siem Reap, oplevelser ved Angkor Wat-templerne. Besøg ved  
 bl.a. Ta Prohm og Angkor Thom, khmerrigets sidste hovedstad, og  
 ved Angkor Wat med de ikoniske tårne, som også er afbildet på det  
 cambodianske flag. Det er en af de dage, man aldrig glemmer. 

Dag 13. Siem Reap - Phnom Penh. Vi forlader Siem Reap efter morgen- 
 maden og kører mod hovedstaden Phnom Penh. På vejen stopper  
 vi ved et meget eksotisk marked for evt. at smage på proteinrige 
  insektsnacks. Om aftenen har vi tid på egen hånd i Phnom Penh. 

Dag 14. Phnom Penh, byrundtur. Rundt i hovedstaden med stop ved   
 smaragdbuddhaens tempel og nationalmuseet, som har en impo- 
 nerende samling khmer-kunst. Om eftermiddagen stifter vi bekendt- 
 skab med landets meget mørke nyere historie med khmer rouge’s  
 rædselsregime. Vi besøger et tidligere fængsel og de berygtede Kil- 
 ling Fields uden for byen. En barsk oplevelse, som ikke desto mindre  
 hjælper til at forstå Cambodia i dag.

Dag 15. Phnom Penh og hjemrejse. Vi har tid til en udflugt med rickshaw  
 rundt i byen og en tur på marked, inden vi kører til lufthavnen efter  
 frokost.

Dag 16. Ankomst til Danmark. Ankomst til Danmark tidligt om morgenen.

Hanoi - Halongbugten - Hue - Hoi An

Siem Reap med Angkor Wat - Phnom Penh

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Små grupper, 15-25 deltagere
• UNESCO kultur- og naturarv 
• Nostalgi fra kolonitiden
• Det bedste af Vietnam
• Angkor Wat, templer i verdensklasse
• Forstå Cambodias barske historie

!
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HANOI - VIETNAMS HJERTE

Vietnams hovedstad har omkring 4 mio. indbyg-
gere, og det kan føles som om, de alle er på 
gaden samtidig. Byen myldrer med scootere, 
rickshaws og biler, og for at begå sig i trafik-
ken man skal vide, at det største køretøj altid  
har fortrinsret. 

Hanoi har også rolige områder - især kommer 
man til at holde af det gamle kvarter, hvor hvert 
erhverv har sin egen gade. Glæd jer til en tur 
med rickshaw med øjnene på stilke.
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Ho Chi Minhs mausoleum hvor landsfaderen stadigvæk ligger til skue. Han besøges hver dag af tusind-
vis af vietnamesere.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi flyver østover mod Hanoi i det nordlige Viet-

nam og skifter fly undervejs.

Dag 2. Ankomst til Hanoi, Vietnam
Vi ankommer til Vietnams hovedstad Hanoi 

midt på eftermiddagen, og efter de praktiske 

formaliteter gennem paskontrollen og baga-

geafhentning begiver vi os direkte mod vores 

hotel, som ligger centralt i byen. 

Vores værelser er klar, og der vil være mulig-

hed for at pakke ud, skifte tøj og slappe lidt af, 

inden vi skal ud og spise vores velkomstmid-

dag. Vi går til fods gennem den gamle bydel 

hen til vores gode restaurant, da det er en god 

måde at indsnuse det første indtryk af Hanoi 

og samtidig er rart at få strakt benene oven på 

en længere flyvetur.

På gåturen får jeres rejseleder rig mulighed for 

at forklare jer om den uregerlige trafik, som 

findes i hovedstaden. Trafikken skal opleves, 

før man forstår, at der faktisk er orden og reg-

ler i kaosset. Det største køretøj har magten, 

og de andre har bare at makke ret.

Selvom det virker hektisk, vil I hurtigt vænne jer 

til de mange scootere, cyklister og biler, som 

dytter - ikke for at jage jer væk, men for at for-

tælle "her kommer jeg". Hanois gader og stræ-

der er forholdsvis små, og speedometeret inde 

i den gamle bydel bevæger sig sjældent over 

30km/t. Så frem med kamaraerne, for trafik-

ken er faktisk en af de mest fremmedartede 

turistattraktioner, I kan komme ud 

for i Vietnam.

Velkomstmiddagen er på en lokal 

restaurant og bliver jeres intro-

duktion til det spændende vietna-

mesiske køkken.

Dag 3. Hanoi, byrundtur med
store seværdigheder og 
vanddukketeater
Vi skal i dag se nærmere på Viet-

nams fascinerende hovedstad, 

og vi begynder ved den store 

folkehelt Ho Chi Minhs mausoleum og hans 

beskedne pælehus. Ho Chi Minhs portræt kom-

mer til at følge os på vores rejse gennem Viet-

nam som aftryk på både plakater, pengesedler 

og frimærker, for Ho Chi Minhs tanker og idéer 

er nemlig fortsat en væsentlig del af vietname-

sernes hverdag.

Det er ofte ikke muligt at komme ind i selve 

mausoleet, hvor Ho Chi Minhs balsamerede 

legeme ligger til skue, men er der åbent, stiller 

vi os nok op i køen – det er en fin oplevelse. Vi 

fortsætter til Ensøjlepagoden, som oprindeligt 

blev grundlagt af Kong Ly Thai Tong i det 11. 

århundrede og har form som en lotusblomst. 

Pagoden har stor symbolsk værdi for vietna-

meserne. 

Efter frokost skal vi 

besøge Hoan Kiem-

søen, som ligger i byens 

centrum. Vi slentrer i 

samlet flok rundt om den 

ovale sø, som byder på 

ægte hanoiansk udeliv 

med badmintonspillende 

familier, som selv har 

tegnet banen op med 

kridt, legende børn og 

kærestepar, der sidder 

og holder om hinanden, 

mens de nyder udsigten.

Her ligger også den legendariske røde bro, 

som er et af Hanois vartegn. Vi bestiger den 

rustikke rødmalede træbro, som fører os over 

til en lille bitte ø midt i søen, hvor vi har en 

pragtfuld udsigt til Hanois mylder og leben. 

Den lille ø huser også det smukke og gamle 

Ngoc Son-tempel, som vi besøger.

Herefter skal vi skal opleve den gamle bydel 

fra sædet i en rickshaw. Vi begiver os ud med 

cykeltaxier i den historiske bydels pulserende 

liv. De lokale kalder den historiske bydel Pho 

Puong. De 36 gader og dette navn stammer 

Vietnam og Cambodia - det bedste af Indokina
16 dage 

”Herefter skal vi op-
leve den gamle bydel 
fra sædet i en rick-
shaw. Vi begiver os 
ud med cykeltaxier i 
den historiske bydels 
pulserende liv
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Halongbugten består af omkring 2.000 kalkstensøer, der skyder dramatisk op ad det smaragdgrønne vand. Ifølge legenden blev landskabet skabt af en drage, som 
steg ned fra bjergene og slog om sig med halen, inden den sank i havet. En tidlig morgenstund på skibet i Halong er en af de oplevelser, man aldrig glemmer!
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fra tilbage i tiden, hvor hvert erhverv havde 

sin egen gade. Her finder vi navne som Falsk-

nerigade, hvor man stadigvæk kan købe de 

spøgelsespenge, der bruges som offergaver i 

byens små familietempler, og Silkegade, hvor 

der sælges stof i metermål. 

Her i disse gader er der et utroligt leben, og 

forretningsgaderne blander sig med små over-

dækkede markeder, hvor alt fra frisk fisk til hel-

stegte hunde, pattegrise og eksotiske frugter 

kan erhverves.

Vi slutter dagen af med at tage i teateret for 

at overvære et traditionelt vanddukketeater, 

en kunstform, der opstod i deltaet uden for 

Hanoi. Det er en unik oplevelse, som de lokale 

er meget stolte af og glade for. Vi er sikre på, 

at I også får et smil på læben over denne sær-

prægede teaterform. Efter forestillingen spiser 

vi middag sammen på en lokal restaurant.

Dag 4. Hanoi, tid på egen hånd
Dagen er på egen hånd, men jeres rejseleder 

vil komme med gode råd til aktiviteter.

Dag 5. Hanoi - Halongbugten og 
ombord på traditionel junke
Vi forlader Hanoi og kører de cirka 170 km 

mod øst til et af rejsens absolutte højde-

punkter, Halongbugten. Udover at være på 

UNESCOs liste over verdensnaturarv kom den 

1.500 km2 spektakulære Halongbugt i 2012 

også på den ærefulde liste over verdens syv 

naturvidundere. 

Omkring 2.000 kalkstensformationer i alle for-

mer og faconer pryder den kæmpe bugt, som 

munder ud i Det Sydki-

nesiske Hav - eller Øst-

havet som vietname-

serne har omdøbt det.

Vi går ombord på en 

traditionel junke og 

indkvarteres i fine dob-

beltkahytter med eget 

bad og toilet. 

Vi stævner ud i den 

sagnomspundne Halongbugt med tusindvis af 

forunderlige kalkstensformationer, der knejser 

lodret op af det jadegrønne hav. Det bliver 

hurtigt meget indlysende, hvorfor UNESCO har 

fredet Halongbugten og sat den på listen over 

verdens naturarv.

Frokosten indtages på vores junke, mens vi 

nyder det fantastiske syn. Vores første stop i 

Halongbugten er et besøg ved et af de mange 

spektakulære hule- og grottesystemer. 

Her skal vi opleve de smukke og kæmpe dryp-

stensformationer, mens vi går på et fint anlagt 

stisystem. Tilbage på junken er der tid til at 

tage eftermiddagskaffen oppe på soldækket, 

hvor der er 360 graders udsigt til den særpræ-

gede Halong-natur. En oplevelse, som vi spår 

vil blive lagret på nethinden. Middagen serve-

res i skibets restaurant og byder på rigtig vel-

smagende mad med Halong-specialiteter igen 

med første parket til det forry-

gende natursceneri.

Dag 6. Halongbugten og 
med nattog til Hué 
Vi nyder morgenen og solens 

første stråler med en kop 

friskbrygget kaffe på junkens 

soldæk, inden vi går ombord i 

mindre både, der vil sejle os ind 

til den smukke Luón-lagune. 

Her i øens indre oplever vi en isoleret eventyr-

verden, og det er ikke usædvanligt at se både 

abeflokke, fiskeørne og næsehornsfugle på de 

stejle klipper.

På vores sejlads tilbage til fastlandet vil vi også 

kunne betragte små "landsbyer" på pæle, hvor 

fiskere og perlefarmere lever deres helt spe-

cielle liv. Der serveres brunch, inden skibet 

atter lægger til ved molen, hvor bussen holder 

klar til at køre os tilbage mod Hanoi.

Ved ankomst til Hanoi spiser vi middag på en 

lokal restaurant og stiger derefter på nattoget 

med kurs mod kongebyen Hué. Vi overnatter 

i togets komfortable 4-personers sovekupéer, 

Vi kører med nattoget fra Hanoi til kongebyen Hué. Rejsen foregår i roligt tempo væk fra Vietnams 
kaotiske trafik. Vi indkvarteres på den gode klasse soft-sleeper, i kupéer med plads til fire personer.

”Omkring 2.000 kalk-
stensformationer i alle 
former og faconer pry-
der den kæmpe bugt, 
som munder ud i Det 
Sydkinesiske Hav

Vietnam og Cambodia - det bedste af Indokina
16 dage 
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som er udstyret med et lille bord, natlamper, 

lille hovedpude og vattæppe. Kupéen er stor 

nok til, at vores bagage kan ligge under de 

nederste køjer.

Togturen er en sjov ople-

velse, som vi stadig anbe-

faler at prøve. Det er dog 

muligt at erstatte togturen 

med fly, hvilket ud over 

flybilletten indebærer et 

ekstra tillæg på privat 

transfer til og fra lufthav-

nen samt en ekstra hotel-

overnatning i Hué. Hotel-

let vil være det samme 

hotel, som resten af grup-

pen tjekker ind på efterfølgende morgen, så 

alle igen er samlet efter morgenmaden.

Dag 7. Kongebyen Hué 
Vi ankommer til Hué om morgenen og starter 

med at spise traditionel vietnamesisk morgen-

mad på en lokal restaurant. Efter morgenma-

den skal vi på sejltur på Duftenes Flod til den 

syv etager høje Thien Mu-pagode, som huser 

en statue af den smilende buddha. 

Pagoden er en af de største i Hué, som er den 

by i Vietnam, der har den største koncentra-

tion af buddhister. I det tilhørende kloster bor 

omkring 60 munke, som sørger for at vedlige-

holde templerne og oplære de unge novicer, 

som også bor på klosteret.

Pagoden er dog nok mest kendt for 

at være udgangspunktet for mun-

ken Quang Duc, der i 1963 kørte 

ned til Saigon (det nuværende Ho 

Chi Minh City) og antændte sig selv 

for at protestere mod den katolsk 

styrede regerings undertrykkelse af 

buddhister.

Dagens program fortsætter med et 

besøg ved Tu Ducs ekstravagante 

mausoleum. Gravmælet stod færdig i 

1867 efter kun 3 års byggeri. Resul-

tatet et smukt palads i miniformat omgivet af 

søer med lotusblomster og pavilloner. Tu Duc 

tilbragte inden sin død en del tid herude, hvor 

han underholdt sig med at skrive poesi og fiske. 

Tu Ducs sidste hvilested er ikke endeligt loka-

liseret, men det siges, at han blev lagt i en 

gravhøj dækket af fyrretræer og fik enorme 

rigdomme med sig i graven. Tu Duc gjorde sig 

også meget store anstrengelser for, at hem-

meligheden om hans nøjagtige placering ikke 

skulle slippe ud, da de 200 tjenere, der fulgte 

kejseren til graven, efter sigende blev halshug-

get efter begravelsen.

Lige ved Tu Ducs gravmæle ligger en lille 

landsby, som af de lokale er kendt som "røgel-

sespind-landsbyen". Her har familier speciali-

seret sig i at håndlave røgelsespinde, som er 

uundværlige i den vietnamesiske hverdag. 

Endvidere er familierne også kendt for at lave 

nogle af de smukkeste håndsyede koniske 

rishatte i Vietnam, som især benyttes til det 

hårde arbejde i rismarkerne.

Efter frokost fortsætter vi turen i vores bus og 

kører til Citadellet. Hué var Vietnams hoved-

stad i 140 år, og mange levn står tilbage fra 

byens storhedstid. Deriblandt det engang så 

storslåede kongepalads, der i dag er bedst 

kendt som Citadellet, og som er på UNESCOs 

liste over verdensarv.

Paladset kaldes også for Den Forbudte Lilla By, 

og det kunne i sin tid sammenligne sig med 

Den Forbudte By i Beijing. Desværre har kri-

gene mod Frankrig og USA været hårde mod 

det prægtige palads, som løbende restaureres 

og bringes tilbage til fordums storhed. 

Området giver alligevel et godt indtryk af den 

luksus, datidens konger omgav sig med. Der er 

afsat et større beløb til restaurering, så lige så 

stille bliver fortidens pragt bragt til live igen i de 

gamle haller og korridorer.

Vi besøger flere af Vietnams farverige templer på 
turen. Her ses præsten i færd med at kalde til 
samling ved hjælp af sin messing-gongong.

Flere af kongebyen Hués seværdigheder ligger ved bredden af Duftenes Flod. Vi sejler ned ad floden i de 
dekorerede både til den smukke Thien Mu-pagode og videre til Tu Ducs gravpalads.

Vietnam og Cambodia - det bedste af Indokina
16 dage 

”Pagoden er en 
af de største i 
Hué, som er den 
by i Vietnam, der 
har den største 
koncentration af 
buddhister
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KONGEBYEN HUÉ

Citadellet i Hué fungerede som kongens 
palads og blev bygget efter samme model 
som Den Forbudte By i Beijing. 

Paladset led stor skade under krigene 
mod Frankrig og USA  men er under reno-
vering med UNESCOs hjælp. Kongerne 
regerede Vietnam herfra i 140 år.
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HOI AN

Hoi An er med god grund på UNESCOs liste 
over verdensarv, og vi tror også den kommer 
på jeres liste over favoritsteder. 

Her venter en afslappende atmosfære i den 
charmerende bymidte hvor 2-300 år gamle 
huse, templer, broer og monumenter danner 
rammerne. Vi har hele tre dage til at nyde Hoi 
An, hvor motortrafik er forbudt i store dele af 
byen. Byen har mange skræddere, og der er 
tid nok til at bestille nyt tøj.
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Vietnam og Cambodia - det bedste af Indokina
16 dage 

Vi slutter dagen af med besøg på det farve-

rige Dong Ba-marked, som er det største over-

dækkede marked i Hué, hvor alt fra eksotiske 

frugter til levende fisk og køkkensager sælges. 

Herefter spiser vi en fælles middag på en lokal 

restaurant.

Dag 8. Fra Hué over Hai Van-passet til Hoi 
An, Vietnams smukkeste by
Det er blevet tid til at forlade Hué, og vi fort-

sætter mod syd over Hai Van-passet, som 

under Vietnamkrigen fungerede som komman-

dopost for de sydvietnamesiske styrker. 

Køreturen over Hai Van-passet er utrolig smuk 

med de høje bjerge mod vest og Det Sydkine-

siske Hav og hvide palmestrande mod øst. Vi 

ankommer til maleriske Hoi An ved frokosttid.

Hoi Ans gamle bydel er at finde på UNESCOs 

liste over kulturarv, og man forstår hvorfor, når 

vi tager på en spadseretur gennem byen. Her 

er en helt særlig stemning, og meget af arki-

tekturen fra byens storhedstid er særdeles vel-

bevaret. Vi kigger indenfor i de smukke gamle 

købmandsgårde og små familietempler og ser 

også den 400 år gamle japanske bro og byens 

farverige marked. 

Vi bor centralt i byen og i gåafstand fra et væld 

af restauranter, cafeer og barer. Især langs den 

hyggelige havnefront er der masser af liv. Her 

går små færger i pendulfart over vandet til de 

nærliggende øer, og der handles med alskens 

varer fra de små boder. Hoi An bliver særlig 

hyggelig om aftenen, når byen lyses op af 

kulørte lanterner. Man lærer hurtigt den lille by 

at kende, når man slentrer rundt i de charme-

rende gader. Vi spiser middag 

sammen igen i aften.

Dag 9. Hoi An, cykeltur 
i landlig idyl 
I dag skal vi opleve den land-

lige idyl, der omgiver Hoi An. 

Vi begynder med en sejltur 

til Kim Bong Village, hvor vi 

besøger et lille skibsværft, der 

bygger nogle af de mange 

skibe, der dagligt sejler rundt 

i det travle floddelta.

Vi skifter båden ud med cykler og bevæger os i 

roligt tempo gennem hyggelige beboelsesom-

råder. Vi ser, hvordan lokalbefolkningen bor i 

fine huse med hver deres husalter, hvor for-

fædrene æres og tildeles daglige offergaver, 

så de ikke mangler noget i det hinsides, og vi 

kigger indenfor i små værksteder og familie-

foretagender, hvor der fremstilles alt fra nudler 

til flettede kurve. 

Vores cykeltur slutter i Tra Que Village, hvor  

vi besøger en gård med frodige marker,  

og hvor vi lærer lidt om de traditionelle  

dyrkningsmetoder. 

Udflugten slutter med frokost hos en lokal 

familie og et dejligt svalende fodbad med 

helende urter. Vi vender herefter tilbage til Hoi 

An, hvor aftenen er fri til at udforske den char-

merende by på egen hånd. 

Man spiser rigtigt godt i Hoi 

An, og rejselederen kommer 

naturligvis gerne med forslag 

til restauranter.

Dag 10. Hoi An - Danang 
- Siem Reap i Cambodia
Vi har god tid i Hoi An til en 

gåtur, afslapning ved poolen, 

eller til måske at hente det 

nye sæt tøj, man har bestilt 

hos en af byens mange 

skræddere, inden vi om eftermiddagen flyver 

videre til Siem Reap i Cambodia.

Flyet afgår fra lufthavnen i Danang, som lig-

ger omkring en times kørsel fra Hoi An. Ved 

ankomst til Siem Reap bliver vi indkvarteret i 

det franske kvarter i centrum af byen, hvoref-

ter vi går ud sammen og spiser en middag.

Der venter os store oplevelser i og omkring 

Siem Reap over de næste par dage.  

Vær opmærksom på, at temperaturen her 

i Cambodia nemt kan snige sig op omkring 

de 30 grader i forhold til omkring 20 grader 

i Vietnam.

”Hoi Ans gamle 
bydel er at finde på 
UNESCOs liste over 
kulturarv, og man 
forstår hvorfor, når vi 
tager en spadseretur 
gennem byen

På vejen mellem Hué og Hoi An kører vi over Hai Van-passet i ca. 1200 meters højde, hvorfra vi har en enestående udsigt over havet. 
Passet dannede i det 15. århundrede grænsen mellem Vietnam og Champa-riget. 
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ANGKOR WAT-TEMPLERNE

Vi kan godt forberede os på en oplevelse 
for livet, når vi besøger de mange templer 
i Cambodias jungle. Angkor Wat er nok det 
mest kendte og ikoniske af templerne, og 
det blev bygget i 1100-tallet.

Ta Prohm-templet er næsten opslugt af lia-
ner og kæmpetræernes rødder, der vokser 
ind og ud mellem døre og vægge. Orange-
klædte munke passer templerne og skaber 
fantastiske stemninger. 
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Vietnam og Cambodia - det bedste af Indokina
16 dage 

Dag 11. Siem Reap, besøg ved 
Roloustemplerne og sejltur på Tonlé Sap
Vi spiser tidlig morgenmad og besøger temp-

lerne i den såkaldte Rolousgruppe, som var 

centrum for en khmercivilisation kendt som 

Hariharalays. Det var den 

første by, som Angkors kon-

ger byggede i det 8. og 9. 

århundrede med tre hoved-

templer: Bakong, Lolei og 

Preah Ko. 

Vi kører ud gennem et land-

skab med rismarker og suk-

kerpalmer, som er typisk 

for store dele af Cambodia, 

hvor bønderne spænder 

okser for plovene og deres vogne. Og vi skal 

da også på en køretur med en oksetrukket 

vogn for på denne måde at komme i kontakt 

med den venlige befolkning. 

Målet er Rolouspagoden, hvor buddhistmunke 

vil afholde en speciel velsignelsesceremoni for 

dem, der ønsker at deltage. Velsignelsen skulle 

sikre et godt helbred og en fortsat god rejse. 

Forhåbentlig en mindeværdig oplevelse.

Efter frokost skal vi på en sejltur på Tonlé Sap-

søen hvor vi skal opleve, hvordan befolkningen 

lever langs bredden i deres hytter på høje pæle 

eller i husbåde, da vandstanden skifter drama-

tisk med årstiden, helt op til 10 meter mellem 

den tørre periode og regntiden. 

Den er på visse tider af året Sydøstasiens stør-

ste ferskvandssø, når den i den kraftigste regn-

tid fylder op til fire gange så meget, som i den 

tørre sæson. 

Vi sejler forbi landsbyen Kam-

pong Phluck, hvor husene i den 

tørre tid balancerer på høje styl-

ter og i den kraftigste regntid 

kan stå helt under vand, og selv 

store skovområder oversvøm-

mes så voldsomt, at beboerne 

må holde til i deres både. 

Vi må være forberedte på, at 

befolkningen i dette område 

lever under trange kår.

Sidst på dagen kører vi tilbage til Siem Reap, 

og vi spiser igen middag sammen om aftenen.

Dag 12. Siem Reap, Angkor Thom 
og Angkor Wat
Dagen byder på oplevelser i verdensklasse ved 

en række imponerende templer, som alle er på 

UNESCOs liste over verdensarv. 

Vi står tidligt op og kører ind gennem East 

Gate, også kaldet Victory Gate, for at besøge 

det spektakulære Ta Prohm-tempel som har 

fået lov til at ligge uberørt hen - helt over-

begroet med store træer og lianer ud og ind 

mellem vægge, døre, trapper og tage, som en 

slags spøgelsestempel i den vilde jungle. 

Her kan man selv tage fantastiske fotografier, 

der kan måle sig med dem fra filmens verden i 

bl.a. Tomb Raider. 

Herfra kører vi videre til den antikke by Ang-

kor Thom, der var det store khmerriges sidste 

hovedstad under Kong Jayavarman VII. Byen er 

indrammet i en firkant af en 8 meter høj mur, 

som vi passerer gennem befæstningens impo-

nerende Sydport af solide stenblokke udsmyk-

ket med elefanter og fire gigantiske ansigter 

på vejen mod det centrale Bayon-tempel. Her 

er en overflod af skulpturer og udsmykninger i 

gigantiske størrelser på mure og tårne. 

På en 100 meter lang strækning møder vi 

54 gudestatuer alle med mandelformede 

øjne, præcis lige så mange dæmoner med 

runde øjne, og alle holder de en slangelig-

nende naga med ni hoveder, som beskyttelse 

af byens velstand, mens en elefant med tre 

hoveder har lotusblomster, symbolet på bud-

dhisme, i alle snablerne. 

Midt på dagen tager vi en picnic-frokost på en 

skøn plet, inden vi besøger Angkor Wat - ver-

dens største religiøse værk bygget til ære for 

hinduguderne. Hele komplekset er opført i det 

12. århundrede i Kong Suryavarman II’s rege-

ringstid og udtænkt, som man forestillede sig, 

der så ud på Maru-bjerget, hvor guderne boede.

Indenfor i det vældige tempelområde er der 

udhugget udsmykninger som relieffer og 

”Her er en over-
flod af skulpturer 
og udsmykninger i 
gigantiske størrelser 
på mure og tårne

Befolkningen lever på pæle ved Tonle Sap-søen. En sejltur her er en meget autentisk oplevelse, hvor vi får indsigt i, hvordan en del af cambodianerne lever i 
hverdagen. Vi skal dog være forberedt på, at de lever under trange kår.
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Vi slutter vores ophold i Phnom Penh med en cykeltur i 
rickshaw rundt til byens seværdigheder.

Vietnam og Cambodia - det bedste af Indokina
16 dage 

skulpturer med motiver fra hinduernes myto-

logi samt fra krige, som Suryavarman udkæm-

pede som regent. Her er også flere end 2000 

dekorationer med apsara-dansere og mange 

andre skulpturer og motiver med bl.a. elefan-

ter, aber i slagsmål og meget andet. Et helt 

igennem enestående område. 

Dag 13. Siem Reap - Phnom Penh 
med stop ved eksotisk marked
Efter tidlig morgenmad kører vi fra Siem Reap 

mod hovedstanden Phnom Penh, hvor vi 

ankommer i løbet af eftermiddagen.

Undervejs kan man langs vejkanten se insekt-

fælder stillet op. De tømmes hver morgen af 

ejerne, der selv spiser nogle af delikatesserne, 

mens andre bringes til markedet i Skuon, hvor 

vi standser, så I kan få mulighed for at prø-

vesmage og evt. købe nogle af disse eksoti-

ske snacks, bl.a. græshopper, edderkopper og 

kakerlakker, som de lokale kalder ”ch’ngain” 

(smagfulde/lækre).

Vi ankommer til Phnom Penh tidlig eftermid-

dag, hvor vi spiser frokost. Byen blev engang 

regnet for at være en af Orientens smukke-

ste storbyer, og trods den nyere turbulente 

historie har byen bevaret en god del af kolo-

nitidens charme i de ældre kvarterer, her hvor 

Mekong- og Tonlé Sap-floderne mødes. 

Byen er også en blanding af asiatiske og vest-

lige kulturer. Som i alle andre storbyer er tra-

fikken også her til både at høre og få øje på, 

hvilket kan være ret underholdende.

Som når en mand 

på en motorcy-

kel transporterer 

det meste af en 

levende hønse-

gård gennem den 

tætte trafik, hvor 

håndværkerne på 

tohjulede køretø-

jer ved siden af 

balancerer med et 

par høje stiger, mens mand og kone og tre 

børn overhaler på motorcyklen, der svinger 

ind fra sidegaden. 

Vi tjekker ind på vores hotel, og resten af 

dagen er på egen hånd.

Dag 14. Phnom Penh, byens templer 
og Killing Fields
Dagen begynder med et besøg i det gamle 

kongeslot fra 1866, som er det sidste palads, 

der blev bygget i den franske kolonitid. Samme 

kompleks rummer også Sølvpagoden, der har 

fået navnet på grund af de flere end 5.000 

sølvfliser på gulvet. 

Lige ved siden af slottet besøger vi Natio-

nalmuseet, der huser verdens fineste sam-

ling af khmer-kunst, samt en række religiøse 

genstande fra perioden mellem det 4. og 13. 

århundrede. 

Efter frokost skal vi stifte bekendt-

skab med et mørkt kapitel i Cambo-

dias nyere historie. Vi besøger først 

den tidligere skole, der nu udgør 

Tuol Sleng Genocide Museum – et 

rædselsvækkende monument for 

khmer rouge’s (de røde khmerers) 

omfattende folkemord under Pol 

Pot-regimet, som styrede landet fra 

1975 til 1979. 

Det var her, khmer rouge havde indrettet det 

frygtede fængsel og torturcenter S-21, som blev 

tusinder af fangers sidste station før døden i 

Killing Fields i Choeung Ek, der er målet for 

dagens næste besøg, og som mange i vesten 

husker for filmen af samme navn fra 1984. 

Mange tusinde mennesker blev bragt til afhø-

ringer her i S-21 på vej mod Killing Fields, og 

meget få overlevede efter forfærdelige pinsler. 

Cambodia mistede op mod 1,5 mio. menne-

sker under Pol Pot-regimet, herunder etniske 

minoriteter, religiøse grupper og størstedelen 

af landets intellektuelle elite. 

”Dagen begynder med 
et besøg i det gamle 
kongeslot fra 1866 som 
er det sidste palads, 
der blev bygget i den 
franske kolonitid

Cambodias fremtid på vej i deres fine skoleuniformer.
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I Phnom Penh besøger vi bl.a. kongepaladset (øverst) og nationalmuseet (nederst). Byen var i sin tid en af Orientens smukkeste byer.

Besøget ved S-21 og Killing Fields er en 

rystende oplevelse, der dog giver god indsigt 

i landets nyere historie, og som i al sin gru-

somhed gør det muligt at forstå Cambodia lidt 

bedre, selvom det for civiliserede mennesker 

er ufatteligt, at nogen kunne deltage i sådanne 

forbrydelser og i et så systematiseret og ube-

gribeligt stort omfang.  

Efter en dag med store indtryk spiser vi aftens-

mad sammen, så vi kan slutte dagen af på en 

god måde.

Dag 15. Phnom Penh og hjemrejse
Vi har stadig et par skønne oplevelser på pro-

grammet. Efter morgenmaden skal vi på en 

hyggelig udflugt i roligt tempo. 

Fra sædet af en rickshaw besøger vi bl.a. Wat 

Phnom og det russiske marked, som hedder 

sådan, fordi byens daværende russiske befolk-

ning handlede her i 1980’erne. 

Det er et sjovt marked fyldt med souvenirs, 

også gode ting som silkevarer og smykker og 

masser af tøj i velkendte mærker, hvis ægthed 

dog kan betvivles. Turen med rickshaw tager 

ca. 3 timer. Efter frokost kører vi i lufthavnen 

for at begynde rejsen hjemad. 

Dag 16. Ankomst København
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