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En symfoni af oplevelser
Denne rundrejse med dansk rejseleder kombinerer historiske og kulturelle højdepunkter og UNESCO-verdensarv i Thailand og 
Cambodia og byder på oplevelser langs floder, i frodige regnskove, ved det irgrønne hav og mellem templer så imponerende, at 
man knapt tror sine egne øjne. 

Rejsen begynder ved det billedskønne naturområde omkring River Kwai, hvor vi skal bo i luksuriøse safaritelte i den skønne 
Hintok River Camp. Fra denne skønne base oplever vi junglen på gåben eller på en cykeltur med en symfoni af fuglefløjt i ørerne, 
og fra longtailbåden, når vi sejler op ad floden for at besøge Mon-stammens landsby. Samtidig oplever vi de historiske rammer 
for et mørkt, men meget fascinerende kapitel fra 2. Verdenskrig, hvor hundredetusindvis af krigsfanger byggede jernbanen og 
broen over floden Kwai. Når vi ikke er ude på oplevelser, slapper vi af i eventyrlige omgivelser i camp’en, som ligger kilet inde 
mellem floden og junglen. 

Efter denne gode start rejser vi videre til Thailands smukkeste nationalpark og Sydøstasiens største monsunskov, Khao Yai, hvor 
vi tager på safari på udkig efter bl.a. elefanter, aber og næsehornsfugle. Vi nyder også den friske luft ved parkens imponerende 
vandfald, der er så smukt, at det har spillet en væsentlig rolle i en stor Hollywood-film. 

Rejsen går videre over grænsen til Siem Reap i Cambodia, hvor nogle af verdens mest bjergtagende templer i det store Angkor 
Wat-kompleks venter os. Templerne blev bygget for op til 1.300 år siden, og nogle af dem er på malerisk vis overtaget af jung-
lens frodige bevoksning, mens andre står knivskarpe og minder os om fortidens magtfulde khmer-konger og den ødselhed, de 
udviste, når guderne skulle æres.

Inden vi forlader Cambodia skal vi en tur med det primitive bambustog, der kører fra Battambang og ud i den landlige idyl. Pla-
ceret på et par puder på en bambusplatform tøffer vi af sted til fjerne landsbyer, og møder vi et modkørende tog – ja, så må vi 
stå af, mens toget løftes af skinnerne, så man kan passere hinanden. Måske lærer vi at sætte lidt mere pris på DSB herhjemme. 

Rejsen slutter på en af Thailands skønneste ferieøer, Koh Samet, der har status af nationalpark og er en af Siambugtens smuk-
keste øer. Vi indlogeres i charmerende hytter tæt ved havet. Her har vi tid til at fordøje oplevelserne, tage en dukkert og lytte til 
cikadernes sang, mens solen synker rød og mægtig i havet.

Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!

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

Thailand & Cambodia
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Afrejse fra Danmark. Med Thai Airways fra København direkte til  
 Bangkok.

Dag 2. Bangkok - River Kwai, Hintok River Camp. Efter tidlig ankomst  
 til Bangkok kører vi til River Kwai og indkvarteres i luksussafaritelte  
 i skønne Hintok River Camp. Helt ned i gear i eventyrlige omgivelser  
 ved floden.

Dag 3. River Kwai, Hintok River Camp. Vi besøger krigsmuseet, kirke- 
 gården og den berømte bro over floden Kwai. Efter frokost trekking  
 ved Hellfire Pass og på mountain bike til en nærliggende landsby.

Dag 4. River Kwai, Hintok River Camp. Tidligt op og på cykel over hæn- 
 gebroen for at bringe mad til munkene i templet og herefter hjem til  
 morgenmad i camp’en. Sejltur på floden og besøg i Mon-stamme- 
 landsby. Fri om eftermiddagen til at nyde det spektakulære sceneri.

Dag 5. River Kwai - Khao Yai National Park. Togtur på broen over flo- 
 den Kwai med Dødens Jernbane, som blev bygget af allierede krigs- 
 fanger og asiatiske tvangsarbejdere under 2. Verdenskrig. Videre  
 til Khao Yai National Park, Sydøstasiens største såkaldt monsunskov  
 med et rigt dyreliv og bjergtagende smuk natur. Indkvartering på  
 dejligt hotel – også i smuk natur.

Dag 6. Khao Yai National Park, safari. En hel dag i nationalparken   
 hvor vi holder øje med elefanter, aber og mange andre dyr. Vi stop- 
 per ved et vandfald, der er smukt nok til at være kulisse i filmen The  
 Beach med Leonardo DiCaprio fra 2000.

Dag 7. Khao Yai - Poi Pol - Siem Reap, Cambodia. Vi rejser videre  
 til Cambodia på den sjove måde: over land med alt hvad det inde- 
 bærer af autentiske oplevelser. På den anden side af grænsen ven- 
 ter vores cambodianske bus og chauffør på at køre os videre til   
 Siem Reap med et enkelt stop ved en silkefarm.

Dag 8. Siem Reap. Store oplevelser venter os ved templerne i det mæg- 
 tige khmerrige. Vi besøger i dag tre af templerne i Rolous-grup- 
 pen, der stammer fra det 8. og 9. århundrede. Templerne er   
 levende, og vi hilser formentlig på nogle af de residerende bud- 
 dhistiske munke. Efter frokost kører vi til den kæmpestore Tonlé  
 Sap-sø, hvor befolkningen lever på pæle langs bredden – en   
 meget autentisk oplevelse.

Dag 9. Siem Reap. Besøg ved bl.a. Ta Prohm og Angkor Thom, khmer-  
 rigets 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 10. Siem Reap - Battambang. Tæt på Battambang besøger vi endnu  
 et par templer fra khmerriget placeret malerisk mellem rismarker 
 og palmelunde. Om eftermiddagen et spændende besøg på det  
 lokale marked, hvor cambodianske familier køber hverdagens  
 fornødenheder.

Dag 11. Battambang - Koh Samet, Thailand.   
 En sjov oplevelse venter os i dag: Vi skal med det lokale bambus- 
 tog ud fra Battambang til de omkringliggende landsbyer. Toget  
 består af en bambusplatform, fire hjul og en motor fra dengang  
 hvor ruder konge var knægt, som ikke desto mindre rækker fint til  
 formålet. Videre over grænsen til Thailand, hvor det ubekymrede  
 øliv venter os.

Dag 12-14. Koh Samet. Skønne dage ved havet med tid til at læse, svøm- 
 me, tage en lur, sejle kajak, snorkle, eller hvad man nu har lyst til.

Dag 15. Hjemrejse. Transport til Bangkok lufthavn sidst på eftermiddagen.  
 Vi flyver direkte til København med Thai Airways lige over midnat.

Dag 16. Hjemkomst. Ankomst Københavns lufthavn tidligt om morgenen.

Safaritelt i River Kwai, Khao Yai Nationalpark -    

Angkor Wat - Battambang - Koh Samet

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  En aktiv rejse i naturen spækket med oplevelser
•  UNESCO-verdensarv en mas
•  Luksussafaritelt med aircondition i River Kwai
•  Afslutning på skønne Koh Samet i strandkanten 

!
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HINTOK RIVER CAMP

Ved River Kwai bor vi utraditionelt men 

meget komfortabelt i luksussafaritelte i den 

skønne Hintok River Camp. Teltene er møb-

leret med rigtige senge og andre møbler, 

og der er naturligvis eget badeværelse og 

endda aircondition. Teltene er ca. 30 m2 og 

har egen terrasse. Camp’en ligger fantastisk 

midt mellem floden og regnskoven og udby-

der masser af aktiviteter. Camp’en har en 

ferskvandspool ved kanten af floden, og om 

aftenen tændes der bål i haven, mens der 

serveres lækre thairetter i buffeten.
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Dag 1. Danmark - Bangkok
Vi flyver med Thai Airways fra Københavns 

Lufthavn midt på eftermiddagen. Thai Airways 

har et omfattende underholdningsprogram og 

private skærme i alle sæder, og mad og drik-

kevarer er naturligvis gratis om bord. 

Dag 2. Ankomst til Bangkok 
og videre til River Kwai
Flyet lander i Bangkok ved solopgang, og 

efter paskontrollen og bagageudlevering 

tager vi plads i bussen for at køre til River 

Kwai og den skønne Hintok River Camp, 

hvor vi de næste tre dage skal være omgivet 

af storslået natur, bjerge, floder og jungle. 

Camp’en er det perfekte udgangspunkt for 

de mange historiske oplevelser, der også 

venter os ved River Kwai.

Vi indlogerer os i de komfortable telte, 

som ikke har andet end teltdugen til fælles 

med spidsteltet på en dansk campingplads.  

Teltene er mellem 26 og 33 m2 store, er møb-

leret med rigtige senge og har eget bade-

værelse med varmt vand, aircondition, elektri-

citet og en skøn terrasse, hvor man kan læne 

sig tilbage og nyde udsigten. Kort sagt den 

helt rigtige måde at bo i junglen på. 

Resten af dagen slapper vi af i naturen, tager 

en dukkert i poolen og får rejsen ud af kroppen. 

Dag 3. Historiske oplevelser
ved River Kwai
Efter en morgenmad med jung-

lens hyggelige lyde i ørerne 

besøger vi Jernbanemuseet, 

Krigsmuseet og kirkegården 

med de mange gravsteder fra 2. 

Verdenskrig. 

Her får vi den grusomme histo-

rie om 60.000 allierede krigs-

fanger og 200.000 tvangsud-

skrevne asiater, der arbejdede med at bygge 

den 415 km lange jernbane, som man siger 

kostede et menneskeliv for hver svelle, der 

blev lagt. 

Omkring 14.500 af krigsfangerne og 100.000 

af de asiatiske slavearbejdere døde af syg-

domme, underernæring og det umenneskeligt 

hårde arbejde. 

Det dramatiske afsnit fra 2. Verdenskrig ken-

der mange fra filmen Broen over floden Kwai 

efter Pierre Boulles roman. De fleste kan 

fløjte med på Malcolm Arnolds ørehængende 

melodi Colonel Bogey’s March, som havde en 

fremtrædende plads i filmen.

Vi spiser en dejlig frokost i 

camp’en, inden vi begiver 

os videre til Hellfire Pass 

Memorial og vandrer ad 

en 4 km lang strækning 

gennem Hellfire Pass. 

I dette smukke natur-

sceneri knoklede de fysisk 

udmarvede fanger sig 

gennem klipper og stejle 

skråninger. Med dynamit, primitive redskaber 

som hammer, mejsel, skovl og bare næver 

formede de bjerget, så jernbanen kunne pas-

sere. Vi vil næppe tro vores egne øjne, når vi 

står her. Museet giver i lyd og billeder et godt 

indtryk af de forhold, som fangerne arbejdede 

og levede under. Et spændende og sørgmodigt 

sted, der gør indtryk. Turen tilbage til camp’en 

foregår med minivan. 

Senere på eftermiddagen hopper vi på 

mountain bikes og besøger en nærliggende 

landsby eller evt. en farm, hvor vi kan se, 

Thailand & Cambodia - en symfoni af oplevelser
16 dage 

”Camp'en er det per-
fekte udgangspunkt 
for de mange histo-
riske oplevelser, der 
også venter os ved 
River Kwai

Den berømte bro over floden Kwai blev bygget af krigsfanger under 2. Verdenskrig. 
Vi hører den hjerteskærende historie om det hårde sled på vores udflugter rundt i området.

Tæt på campen går der en hængebro over floden, 
som vi krydser, når vi skal opleve soon-ofringen.
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DØDENS JERNBANE
I Kanchanaburi, hvor rejsen begynder, fin-
der vi et stykke helt utroligt krigshistorie fra 
2. Verdenskrig. I dette område tvang den 
japanske besættelsesmagt allierede krigs-
fanger og asiatiske slavearbejdere til at 
bygge en bro over floden Kwai og en jern-
bane, som skulle gå mellem de strategisk 
vigtige byer Bangkok og Rangoon (Yangon) i 
Burma. Det grumme kapitel i 2. Verdenskrig, 
som kostede omkring 150.000 menneskeliv, 
blev skildret i filmen Broen over floden Kwai.
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hvad der dyrkes i området. Selvom vi har et 

særdeles aktivt program på River Camp’en, så 

er der er også god tid til at slå sig ned på ter-

rassen eller på græsplænen for at nyde solen. 

Dag 4. Besøg hos munkene 
og hos Mon-folket
Vi skal I tidligt op for at opleve en meget 

autentisk buddhistisk tradition: ofring af mad 

til munkene. Vi hopper på jernhesten og cyk-

ler over hængebroen til det lokale tempel. 

Ved solopgang kommer munkene ud i deres 

smukke, orange klæder for at modtage almis-

ser og offergaver i deres krukker, så de har mad 

til resten af dagen. Der hersker stor respekt 

omkring munkene, som lever et asketisk liv i 

templerne uden moderne bekvemmeligheder. 

Vi har hermed samlet appetit til morgen-

maden, som venter på os hjemme i camp’en, 

og kl. 9 er vi klar til nye oplevelser. Vi går om 

bord i en longtailbåd og sejler op ad floden 

for at besøge Mon-stammen, en af de mange 

etniske stammer, der lever i bjergene i dette 

område af Thailand. Mange af disse stammer, 

herunder Mon-stammen, kom oprindeligt fra 

Burma men flygtede derfra, da Burma blev 

selvstændig i 1948. Indtil da havde de engel-

ske koloniherrer holdt en beskyttende hånd 

over en række minoriteter i landet.

I Mon-stammens 

landsby får vi et 

enestående kig til 

vilkårene for dette 

folk, som forsøger 

at holde fast i deres 

særlige traditioner. 

Landsbyen er ikke 

en turistattraktion, 

men et stykke hver-

dagsliv, og mange 

af beboerne vil 

formentlig være på 

arbejde i marken eller i skole for børnenes 

vedkommende, når vi kommer forbi. Men de 

ældre beboere vil være der og give mulighed 

for et par fine portrætter.  

Vi er tilbage i camp’en igen til frokost, som vi 

kan nyde med udsigt til floden Kwai. Resten af 

dagen har ikke noget fastlagt program, men en 

dukkert i camp’ens pool står nok højt på listen. 

Poolen ligger ved kanten af floden og fyldes af 

naturligt kildevand. Man kan også lægge sig på 

pontonen ude i floden og sole sig. Om aftenen 

tændes der bål rundt omkring i haven, og der 

serveres aftensmad fra en dejlig buffet.

Dag 5. En tur på Dødens 
Jernbane og videre til 
Khao Yai National Park
Vi tjekker ud fra camp’en og sejler 

tilbage til byen, hvor områdets sid-

ste store oplevelse venter.  Vi stiger 

om bord på toget for at køre den 

historiske strækning på Dødens 

Jernbane og passere den originale 

træbro, som de allierede krigs- 

fanger blev sat til at konstruere. 

Togrejsen foregår i et sindigt tempo, og der 

er god tid til at nyde den smukke tur gennem 

dale og langs stejle bjergsider omgivet af et 

frodigt og dramatisk landskab, der matcher 

den skræmmende historie. 

Herefter skifter vi scene og kører til en af Thai-

lands og endda Asiens skønneste national- 

parker, Khao Yai National Park, som også figu-

”Ved solopgang kommer 
munkene ud i deres 
smukke, orange klæder 
for at modtage almisser 
og offergaver i deres 
krukker, så de har mad 
til resten af dagen

Thailand & Cambodia - en symfoni af oplevelser
16 dage 

Vi besøger en stammelandsby tæt på camp'en og oplever, hvor-
dan en af Thailands mange etniske stammer lever. Vi må dog 
forvente, at børnene er i skole, når vi besøger landsbyen.

Området omkring Kanchanaburi og River Kwai giver muligheder for enestående snapshots.
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rerer på listen over UNESCO-verdensarv. Nati-

onalparken dækker et område på 2.168 km2 

og er den største såkaldte 

monsunskov i Asien. Par-

ken er hjemsted for bl.a. 

en stor bestand af ele-

fanter, for tigre, leopar-

der, bjørne, gibbon- og 

makakaber og næsten 

400 forskellige fuglearter, 

herunder de farvestrå-

lende næsehornsfugle. På 

morgendagens safari kan 

vi være heldige at møde 

nogen af dem. 

Vi skal bo på et dejligt 

boutiquehotel uden for nationalparken, som 

ligger virkelig skønt ved en vandløb og i et 

smukt og meget frodigt haveanlæg. Overalt 

er der dekoreret med thailandsk og asiatisk 

kunst. Efter indlogering på vores værelser 

mødes vi i restauranten, hvor der serveres en 

traditionel thai-middag, som udfordrer vores 

sanser på en ganske behagelig måde.

Dag 6. Safari og vandring 
i Khao Yai National Park
Vi har en lang dag i nationalparken foran os, 

og vi begynder med en safarioplevelse, hvor 

vi kører langsomt ad nationalparkens smalle 

veje med øjnene på stilke. Vi skal nok ikke for-

vente, at tigeren og leoparden viser sig, men 

gibbon- og makakaberne er for-

mentlig for nysgerrige til at holde 

sig væk, og fuglene plejer heller 

ikke at lade sig skræmme af os. 

Efter godt en times tid og måske 

nogle møder med junglens dyr har 

vi et kaffestop, inden dagens næste 

aktivitet. Vi skal ud på let vandring 

gennem junglen, ca. fire kilometer 

i alt, men vi holder naturligvis et 

tempo, hvor alle kan være med. Vi 

holder fortsat et vågent øje med, 

hvad der måtte røre sig i trækro-

nerne og skovbunden. 

På vandreturen kommer vi forbi Haew Narok-

vandfaldet, det højeste vandfald i parken 

med et samlet fald på omkring 150 meter, 

der bruser ned mod os i tre ”etager”. Vi pas-

serer også vådområder, der er kendt for at 

tiltrække elefanter, som har brug for slikke 

salt af stenene. 

Det er tid til frokost, som indtages inde i 

parken, inden vi skal besøge to af national-

parkens største trækplastre: Det første er det 

berømte og meget idyllisk beliggende Haew 

Suwat-vandfald, der tjente som kulisse i den 

verdensberømte film The Beach fra 2000 med 

Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Det andet er 

et udkigspunkt, hvorfra vi har et fabelagtig vy 

ud over Khao Yais jungle og kan trække den 

friske luft helt ned i bunden af lungerne. Vi 

kigger ud over fem forskellige økosystemer, 

bl.a. stedstegrøn regnskov, og nu forstår vi for 

alvor, hvorfor parken er UNESCO-verdensarv.

Vi er tilbage på vores skønne hotel ved 18-tiden 

og kan nå et forfriskende bad inden middagen. 

Chancerne for en god nattesøvn er til stede 

efter en fantastisk dag i pagt med naturen.

Dag 7. Khao Yai – Poi Pet 
og over grænsen til Cambodia 
Vi skal fra Thailand og videre til Cambodia 

i dag, og rejsen foregår med bus frem til  

grænseovergangen ved Poi Pet. Det er altid 

sjovt at krydse en grænse over land i stedet for 

gennem en lufthavn – det giver en autentisk 

stemning, og den lokale trafik over grænsen er 

altid interessant at iagttage. 

Nogle gange holdes der strikt på formalite-

terne, andre gange kan stemningen nærmest 

beskrives som søvnig. Det kommer an på, 

hvem der har kasketten på den dag. Når vi 

har fået vores stempler i passet og har båret 

vores bagage over grænsen, siger vi goddag 

til vores chauffør på den cambodianske side 

Thailand & Cambodia - en symfoni af oplevelser
16 dage 

”Vi kigger ud over 
fem forskellige 
økosystemer, bl. a. 
stedsegrøn regn-
skov, og nu forstår 
vi for alvor hvorfor 
parken er UNESCO-
verdensarv

Khao Yai-nationalparkens vandfald er smukke nok til at optræde i Hollywoodfilm. Noget af den populære The Beach er optaget her.



9

KHAO YAI NATIONAL PARK

Khao Yai er en såkaldt monsunskov og en af Thai-
lands største nationalparker. Den er en del af et 
endnu større skovareal, der figurerer på UNESCOs liste 
over verdens naturarv, og dyrelivet er ganske impo-
nerende. Her kan vi møde 300 forskellige fuglearter 
og en af Thailands største forekomster af de smukke 
næsehornsfugle. Blandt parkens pattedyr kan næv-
nes elefanter, bjørne og makak- og gibbonaber. Vi bor 
lige uden for parken på et skønt resort, som på fineste 
vis har inkorporeret naturen i omgivelserne. 



10

TONLÉ SAP-SØEN

Tonlé Sap-søen dækker et område på størrelse 
med Fyn. Vi sejler ud i området for at besøge 
lokale, flydende landsbyer, hvor skoler, butik-
ker og benzintanke står på pæle i søen. I regn-
tiden skifter vandstanden dramatisk,  og søen 
bliver fire gange så stor og danner dermed 
Sydøstasiens største ferskvandssø. 

Vi skal være forberedte på, at befolkningen 
på søen lever i trange kår, men det er en stor 
oplevelse at se, hvordan de lever.
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Thailand & Cambodia - en symfoni af oplevelser
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og kører mod Siem Reap, hvor verdensklasse-

seværdigheder venter os. Vi har dog et stop 

på vejen – på en silkefarm, hvor vi introduceres 

til processen fra silkelaverne klækker til de fine 

tråde væves til smukke tekstiler. De er ret ferme 

til at fremstille silkeprodukter i Cambodia, og 

der vil naturligvis være mulighed for at købe en 

souvenir med hjem.  

Fremme i Siem Reap indkvarteres vi på et 

godt hotel kun seks kilometer fra det storslå-

ede Angkor Wat-tempelkompleks, som vi skal 

udforske de næste par dage. 

Dag 8. Siem Reap, besøg ved Rolous-
templerne og sejltur på Tonle Sap-søen
Vi spiser tidlig morgenmad inden vores før-

ste møde med khmerrigets prægtige templer 

omkring byen, som tilsammen udgør en af 

verdens største seværdigheder og naturligvis 

er på UNESCOs liste over verdensarv. 

Vi skal besøge templerne i den såkaldte 

Rolous-gruppe, som var centrum for en 

khmercivilisation kendt som Hariharalays. 

Det var den første by, som Angkors konger 

byggede i det 8. og 9. århundrede med tre 

hovedtempler: Bakong, Lolei og Preah Ko. 

Vi kører ud gennem et landskab med rismar-

ker og sukkerpalmer, som er typisk for store 

dele af Cambodia, hvor bønderne spænder 

okser for plovene og deres vogne. Målet er 

Rolous-pagoden, hvor vi håber, at buddhist-

munken vil afholde en 

velsignelsesceremoni 

for os, der skulle sikre 

et godt helbred og 

en fortsat god rejse – 

forhåbentlig en minde-

værdig oplevelse.

Efter frokost holder 

vi en pause fra temp-

lerne og tager på en 

sejltur på den kæmpe-

store Tonlé Sap-sø syd 

for Siem Reap, hvor vi skal opleve, hvordan 

befolkningen lever langs bredden i deres hyt-

ter på høje pæle eller i husbåde. 

Her skifter vandstanden dramatisk med års-

tiden, og der er helt op til 10 meters forskel 

på den tørre periode og regntiden. Søen er 

på visse tider af året Sydøstasiens største 

ferskvandssø, når den i den kraftigste regntid 

fylder op til fire gange så meget, som i den 

tørre sæson. 

Vi sejler forbi landsbyen Kampong Phluck, hvor 

husene i den tørre tid balancerer på høje stylter 

og i den kraftigste regntid kan stå helt under 

vand, og selv store skovområder oversvømmes 

så voldsomt, at beboerne må holde til i deres 

både. Vi må være forberedte på, at befolknin-

gen i dette område lever under trange kår, men 

vi får et virkeligt interessant indblik 

i, hvordan store dele af den cam-

bodianske befolkning lever. 

Sidst på dagen kører vi tilbage til 

Siem Reap, og vi finder sikkert er 

godt sted at spise middag sammen 

om aftenen. Siem Reap centrum 

har masser af gode restauranter.

Dag 9. Siem Reap, 
Angkor Thom og Angkor Wat
Dagen byder på oplevelser 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 

”Vi tager på en sejltur 
på den kæmpestore 
Tonlé Sap-sø, hvor vi 
skal opleve, hvordan 
befolkningen lever 
langs bredden

Siem Reap har et godt natmarked, hvor der er god muligheder for at købe 
kunsthåndværk og andre fine souvenirs.

På vores køreture i Cambodia passerer vi rismarker, hvor der arbejdes hårdt for 
føden. Risen høstes altid med håndkraft.



12

ANGKOR WAT-TEMPLERNE

Vi kan godt forberede os på en oplevelse 
for livet, når vi besøger de mange templer i 
Cambodias jungle. Det imponerende og smukt 
dekorerede Bayontempel, som ses øverst, blev 
bygget i det 12. århundrede i byen Angkor 
Thom, som var khmerrigets sidste hovedstad. 

Ta Prohm-templet er næsten opslugt af lianer 
og kæmpetræernes rødder, der vokser ind 
og ud mellem døre og vægge. Orangeklædte 
munke passer templerne og skaber fantas-
tiske stemninger. 
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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 udsmyknin-

ger 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 slangelignende naga 

med ni hoveder, som beskyttelse af byens 

velstand, mens en elefant med tre hoveder 

har lotusblomster, symbolet på buddhisme, i 

alle snablerne.

Midt på dagen tager vi en picnic-frokost på 

en skøn plet, inden vi besøger Angkor Wat - 

verdens største religiøse værk bygget til ære 

for hinduguderne. Hele komplekset er opført 

i det 12. århundrede i Kong Suryavarman 

II’s regeringstid og udtænkt, som man fore-

stillede sig, der så ud på Maru-bjerget, hvor 

guderne boede.

Indenfor i det vældige tempelområde er der 

udhugget udsmykninger som relieffer og 

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-dan-

sere og mange andre skulp-

turer og motiver med bl.a. 

elefanter, aber i slagsmål og 

meget andet. Et helt igennem 

enestående område.

Dag 10. Siem Reap 
– Battambang
Vi kører videre til Cambodias 

næststørste by, Battambang, 

som ligger omkring 3 timers 

kørsel fra Siem Reap. Byen blev grundlagt helt 

tilbage i det 11. århundrede og var i en peri-

ode hovedstad i khmerriget, og inden frokost 

besøger vi templet Wat Ek Phnom, som stam-

mer fra den periode. 

Det ligger smukt omgivet af grønne rismarker 

og små landsbyer, der sjovt nok har speciali-

seret sig i at fremstille det tynde rispapir, der 

bruges til friske forårsruller. Rispapiret ligger 

til tørre i solen uden for husene. 

Selve Ek Phnom-templet består af en moderne 

pagode, som er bygget uden om ruinerne af 

det gamle tempel. Vi hilses velkommen af en 

kæmpemæssig siddende buddhastatue. Fro-

kosten indtages på en lokal restaurant, og 

herefter går turen med tuk-tuk ind på det 

lokale marked, hvor vi skal se, hvad der ryger 

i indkøbskurven, når der købes ind til aftens-

maden hjemme hos en cambodiansk familie. 

Her handles der frugt og grønt fra sirlige og 

kunstfærdige opstillinger, fersk kød direkte fra 

krogen, tøj, sko og mange andre fornødenhe-

der. De friske varer vejes, og stakkevis af gamle 

pengesedler skifter hænder hen over boderne. 

Den lille sult kan stilles i diverse madboder, 

hvorfra røgen fra den åbne ild stiger til vejrs, 

mens krydderierne hænger tungt i luften. Sid-

ste stop, inden vi kan puste ud på hotellet, og 

sidste tempel på denne rundrejse er det fine 

Phnom Banon – også fra det 11. århundrede. 

Dette tempel ligger på toppen af en 400 

meter høj bakke og er bygget på samme 

måde, som Angkor Wat med fire tårne i 

hvert hjørne og et højere tårn i midten. Fra 

templet er der en fin udsigt over floden, der 

snor sig mellem rismarker, palmelunde og små 

landsbyer. 

Vi tjekker ind på vores hotel i Battambang og 

har resten af aftenen til fri disposition. 

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

Selve Angkor Wat-templet er ikonisk og er da også afbilledet på det cambodianske flag. Vi tager på markedet i Battambang og dufter til maden, 
der fremstilles i de mange boder.
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Dag 11. Battambang, en unik tur med 
bambustoget og videre til Koh Samet
Dagen byder på en helt usædvanlig oplevelse: 

Vi skal ud og køre med det lokale bambustog, 

som i sin tid blev bygget af landsbyboere til 

at transportere såvel personer som varer fra 

landsby til landsby. 

Toget består af en bambusplatform på fire 

hjul, der drives frem af en simpel motor, som 

helt sikkert har set bedre dage, men den vir-

ker, vi sørger for nogle puder vi kan sidde på, 

så vi kan sidde forholdsvist behageligt på den 

otte kilometer lange strækning i landlig idyl. 

Vi tøffer afsted med tre-fire mand og en tog-

fører på hver platform og nyder udsigten, 

mens et par forvirrede geder følger med så 

langt de kan. Strækningen er ensporet, så 

hvis vi møder modkørende trafik, må vi stå 

af og vente i kanten af sporet, mens plat-

form og hjul løftes af, så togene kan passere 

hinanden.    

Herefter lakker vores besøg i Cambodia mod 

enden. Vi kører med vores bus til den thai-

landske grænse ved Phsar Prom, og igen kla-

rer vi formaliteterne og bærer vores bagage 

over grænsen, inden vi stiger ombord i vores 

thailandske bus, der kører os ud til kysten, hvor 

færgen til Koh Samet venter.

Efter mange dages intense oplevelser mellem 

UNESCO-verdensarv inden for både natur og 

kultur, slutter vi rundrejsen af med fire dage 

ved stranden på en 

af Thailands skønne 

ferieøer, Koh Samet 

i Siambugten. 

Vores rejseleder 

vinker farvel, og 

nu venter de små, 

hvidmalede hytter, 

som skal være vores 

hjem de næste 

dage. Glæd jer til at 

indtage en herlig thai-curry og en kold lokal 

øl i restauranten, inden I lægger hovedet på 

puden og falder i søvn til lyden af bølgeskvulp.

Dag 12-14. Koh Samet, 
afslapning på stranden 
I nyder dagene her på Koh Samets nordøst-

lige spids, hvor hotellet ligger med udsigt til 

Pineapple Beach. Fra hotellet går en sti ned til 

en lille strand med klipper og fint, hvidt sand. 

Går man ad en anden sti ind gennem haven 

ca. 10 minutter, kommer man til Sai Kaew 

Beach, som er øens mest populære strand.

Har man lyst til at røre sig, kan man leje kajak-

ker og udforske kysten fra vandsiden, og vil 

man endnu længere væk, kan man besøge 

den nærliggende Koh Kudee med speedbåd. 

Dykker- og snorkelture er også en mulighed – 

marinelivet omkring øen er mang-

foldigt og farverigt.

Der er et væld af restauranter på 

nabostranden, og det er natur-

ligvis også muligt at spise i hotel-

lets egen restaurant, som serverer 

både fyrrige thairetter og mere 

afdæmpede vestlige retter. Restau-

ranten ligger med smuk udsigt over 

havet.   

Dag 15. Koh Samet - Bangkok og hjemrejse
I har god tid på stranden til at suge de sidste 

solstråler til jer, inden I bliver hentet og kørt til 

færgen for at sejle ind til fastlandet og derfra 

køre videre med bus til Suvarnabhumi-lufthav-

nen uden for Bangkok. 

Der vil være en engelsktalende guide med i bus-

sen, som hjælper med det praktiske i lufthav-

nen. Det direkte fly til København afgår på den 

anden side af midnat.

Dag 16. Ankomst København
Ankomst til Københavns Lufthavn om morgenen. 

”Glæd jer til at indtage 
en herlig thai-curry 
og en kold lokal øl i 
restauranten, inden I 
falder i søvn til lyden 
af bølgeskvulp

I Battambang kører vi med det primitive bambustog. Når man møder modkørende tog, står man af og løfter platform og hjul af skinnerne, så det andet tog kan passere.
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KOH SAMET

Koh Samet er måske Siambugtens skønneste ø. Øen er en 
nationalpark i sig selv og velsignet med skønne strande og et 
meget rigt marineliv. Det giver gode muligheder for snorkling, 
dykning og måske sejlture til nærliggende øde øer. Thailands 
mest kendte digter, Sunthorn Phu, skrev et episk værk om 
en havfrue og en prins, der foregår på Koh Samet, og som er 
filmatiseret flere gange og en del af thailandsk folklore.  

Vores hotel ligger ned til en lille strand, og følger man stien 
gennem haven, kommer man hurtigt til den noget større Sai 
Kaew Beach, som er øens mest besøgte strand.  
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