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Cambodias prægtige khmerrige, Thailands storslåede natur 
og skønne storbyer
Denne rundrejse med dansk rejseleder kombinerer historiske og kulturelle højdepunkter og UNESCO-verdensarv i Cambodia og 
Thailand og byder på oplevelser mellem templer så imponerende, at man knapt tror sine egne øjne, ved den historiske River 
Kwai, i regnskovens dybe, stille ro og ikke mindst i et par af Orientens skønne storbyer. 

Rejsen begynder i 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 junglens frodige 
bevoksning, mens andre står knivskarpe og minder os om fortidens magtfulde khmerkonger og den ødselhed, de udviste, når 
guderne skulle æres.

Vi rejser videre til Phnom Penh, Cambodias hovedstad og en af Orientens smukke storbyer, hvor vi stifter bekendtskab med 
1970’ernes grusomme khmerrouge styre, som hjælper os til at forstå landets situation i dag. Som kontrast hertil læner vi os til-
bage i en cykeltaxa og lader os fragte rundt til nogle af byens store seværdigheder. Herefter vender vi snuden mod Thailand for at 
indlogere os ved det billedskønne naturområde omkring River Kwai, hvor vi skal bo i safaritelte i den skønne Hintok River Camp. 

Fra denne skønne base oplever vi de historiske rammer for et mørkt, men meget fascinerende kapitel fra 2. Verdenskrig, hvor 
hundredtusindvis 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. 

Vi rejser videre til Thailands måske smukkeste nationalpark og Sydøstasiens største monsunskov, Khao Yai, hvor vi tager på 
safari på udkig efter bl.a. elefanter, aber og næsehornsfugle. Rejsen slutter i Bangkok, Thailands sprudlende hovedstad, som 
vi oplever fra både cykel og tuk-tuk. Vi koncentrerer os om nogle mindre kendte, men særdeles spændende seværdigheder, 
herunder nogle meget usædvanlige og meget charmerende markeder. 

Vores danske rejseleder er på hjemmebane i alt, hvad der har med Cambodia og Thailand at gøre – sammen åbner I Orientens 
skattekiste og oplever det prægtige khmerrige, skønne storbyer og Thailands storslåede natur. 

Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!

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

Cambodia & Thailand
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Afrejse fra Danmark. Med Thai Airways mod Bangkok med   
 ankomst næste morgen.

Dag 2. Ankomst til Siem Reap, Cambodia. Vi lander i Bangkok tidligt  
 om morgenen og finder flyet til Siem Reap i Cambodia. Vi ser lidt  
 af byen og tjekker ind på hotellet. 

Dag 3. Siem Reap, besøg ved Roloustemplerne og Tonle Sap-søen.  
 Store oplevelser venter os i det mægtige khmerrige. Vi besøger tre  
 af templerne i Rolousgruppen, der stammer fra det 8. og 9.  
 århundrede,  og hilser på nogle af de residerende buddhistiske  
 munke. Efter frokost kører vi til den kæmpestore Tonlé Sap-sø,  
 hvor befolkningen lever på pæle – en meget autentisk oplevelse.

Dag 4. Siem Reap, det mægtige Angkor Wat-tempel. 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 5. Siem Reap – Phnom Penh. Rejsen går videre til Phnom Penh,   
 Cambodias hovedstad, med stop i khmerlandsby og lokal frokost.

Dag 6. Phnom Penh, byrundtur med Killing Fields. Vi skal opleve den  
 barske tid under khmer rouge-regimet i 1970’erne med et besøg i  
 de berygtede Killing Fields. Også besøg i byens kongepalads og tid  
 til en dejlig massage efter traditionelle metoder.

Dag 7. Phnom Penh, byrundtur med cykeltaxa. Phnom Penh opleves  
 med cykeltaxa i behageligt tempo til det smukke tempel, Wat   
 Phnom. Besøg på det russiske marked og tid på egen hånd. 

Dag 8. Phnom Penh – Bangkok, Thailand, Hintok River Camp ved  
 River Kwai. Med fly til Bangkok og videre med bus til River Kwai.  
 Besøg ved jernbanemuseet, krigskirkegården og den berømte bro  
 over floden Kwai, inden indkvartering i Hinton River Camp i  
 eventyrlige omgivelser.

Dag 9. River Kwai, Hintok River Camp, sejltur og besøg i Mon-landsby.  
 Tidligt op og på cykel over hængebroen for at bringe mad til  
 munkene i templet og herefter hjem til morgenmad i camp’en.  
 Sejltur på floden og besøg i Mon-stammelandsby. 

Dag 10. River Kwai, Hintok River Camp, med Dødens Jernbane.  
 Togtur på broen over floden Kwai med Dødens Jernbane, som blev  
 bygget af allierede krigsfanger og asiatiske tvangsarbejdere under  
 2. Verdenskrig, og vandring gennem Hellfire Pass

Dag 11. River Kwai – Khao Yai National Park. Videre til Khao Yai  
 National Park, Sydøstasiens største såkaldte monsunskov med et  
 rigt dyreliv og bjergtagende smuk natur. Indkvartering på dejligt  
 hotel – også i smuk natur.

Dag 12. Khao Yai National Park, safari. En hel dag i nationalparken hvor  
 vi holder øje med elefanter, aber og mange andre dyr. Vi stopper  
 ved et vandfald, der er smukt nok til at være kulisse i filmen The  
 Beach med Leonado DiCaprio fra 2000.

Dag 13. Khao Yai – Bangkok. Sidste stop er i skønne Bangkok, hvor vi ind- 
 kvarteres midt i Chinatown. Middag på hotellets roterende restaurant.

Dag 14. Bangkok, på cykel og med tuk-tuk. Dagen begynder med en  
 cykeltur gennem det grønne Bangkok, hvorefter vi sætter farten lidt  
 op og kører i tuk-tuk til det imponerende Wat Saket, der troner  
 over byen. Vi oplever også mere af Chinatown.

Dag 15. Bangkok, byens spændende markeder og hjemrejse. Vi skal  
 besøge et par af byens mere usædvanlige markeder i dag: Bangkok  
 Railway Market, der ligger direkte på skinnerne, og som derfor pak- 
 kes sammen flere gange om dagen, når toget kører forbi, samt det  
 meget fotogene flydende marked ved Amphawa. Om aftenen kører  
 vi til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.

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

Siem Reap - Phnom Penh - River Kwai

 - Khao Yai Nationalpark - Bangkok

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Angkor Wat, verdens flotteste templer
•  Phnom Penh - en af Orientens skønne storbyer
•  Historiske oplevelser ved River Kwai
•  Khao Yai, Thailands smukkeste nationalpark
•  Bangkoks hemmelige seværdigheder 
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Vi håber, at bud-
dhistmunken vil 
afholde en velsig-
nelsesceremoni for 
os, der skulle sikre 
et godt helbred

Dag 1. Danmark - Bangkok
Vi forlader Københavns Lufthavn for at flyve 

til Bangkok i Thailand og derfra videre til Siem 

Reap i Cambodia. 

Dag 2. Ankomst til Siem Reap 
i Cambodia, khmerrigets centrum
Flyet lander i Bangkok ved solopgang, og vi 

strækker benene på vej over til det næste fly, 

der letter mod Siem Reap. Efter en kort flyve-

tur er vi fremme i khmerrigets gamle hoved-

stad, og når vi har fået et passende antal 

stempler i passet, kører vi den korte tur ind til 

byen, hvor vi kigger os lidt omkring.

Siem Reap modtager turister fra hele verden 

og er en by, der spænder vidt – her findes 

alt fra billige steder for unge rygsæksrejsende 

til hippe hoteller for de ”smarte” og virkeligt 

dyre luksushoteller. Her er masser af restau-

ranter og et godt natmarked med mulighed 

for at købe fine minder. Vi skal bo i skønne 

omgivelser i byens udkant men tæt på ind-

gangen til de store tempelområder, som er 

den primære grund til, at vi her.

Efter tjek-ind på hotellet går vi en tur for at få 

den lange rejse ud af kroppen og gør os parat 

til at åbne Orientens skattekiste henover de 

næste par uger.

Dag 3. Siem Reap, sejltur på Tonlé  
Sap-søen, og besøg ved Roloustemplerne
Vores oplevelser begynder med et kig til cam-

bodiansk hverdagsliv og en sejltur på den 

kæmpestore Tonlé Sap-sø syd for Siem Reap, 

hvor vi skal opleve, hvordan befolkningen lever 

langs bredden i deres hytter 

på høje pæle eller i husbåde. 

Her skifter vandstanden dra-

matisk med årstiden, og der 

er helt op til 10 meters forskel 

på den tørre periode og regn-

tiden. 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 over-

svømmes så voldsomt, at beboerne må holde 

til i deres både. Vi må være forberedte på, 

at befolkningen i dette område lever under 

trange kår, men vi får et virkeligt interessant 

indblik i, hvordan store dele af den cambodi-

anske befolkning lever.

Efter frokost venter vores første møde med 

khmerrigets prægtige templer uden for byen, 

som udgør en af verdens største seværdighe-

der og naturligvis er på UNESCOs liste over 

verdensarv. 

Vi skal besøge templerne i den 

såkaldte Rolousgruppe, 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 hovedtemp-

ler: Bakong, Lolei og Preah Ko. 

Vi kører ud gennem et landskab 

med rismarker og sukkerpalmer, 

som er typisk for store dele 

af Cambodia, hvor bønderne 

spænder okser for plovene og deres vogne. 

Målet er Rolouspagoden, hvor vi håber, at bud-

dhistmunken vil afholde en velsignelsescere-

moni for os, der skulle sikre et godt helbred og 

en fortsat god rejse –forhåbentlig en minde- 

værdig oplevelse.

Først på aftenen er vi tilbage i Siem Reap. Er 

der stemning for det, finder vi et godt sted at 

spise middag sammen i byen – der serveres 

retter Cambodias interessante fusionskøkken.

Cambodia & Thailand - Orientens skattekiste
16 dage 

Vi får nogle meget autentiske oplevelser på vores sejltur på Tonle Sap-søen, hvor befolkningen lever på 
pæle langs bredden eller i deres både. 

Man skal ikke mange kilometer uden for Siem Reap, før 
man møder landlig idyl og okser for ploven.
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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. 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 til højre er næsten opslugt 
af lianer og kæmpetræernes rødder, der vok-
ser ind og ud mellem døre og vægge. Orange-
klædte munke passer templerne og skaber 
fantastiske stemninger. 
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På en 100 meter 
lang strækning 
møder vi 54 gude-
statuer alle med 
mandelformede 
øjne

Cambodia & Thailand - Orientens skattekiste
16 dage 

Templerne uden for Siem Reap er meget levende, og vi vil 
mange steder møder orangeklædte munke, der skaber en     
         smuk kontrast på kameraets billeder.

Ta Prohm-templet er næsten dækket af junglen – det kan vist ikke blive mere fotogent, medmindre 
Angelina Jolie dukker frem i døråbningen, som hun gør i Tomb Raider-filmen.

Dag 4. 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 tid-

ligt 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 

overbegroet med store træer og 

lianer ud og ind mellem vægge, 

døre, trapper og tage, som et 

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. Synet af dette tempel er 

uforglemmeligt.

Herfra kører vi videre til den antikke by Ang-

kor Thom, der var tempelkompleksets største 

kongeby under Kong Jayavarman VII. Byen 

er indrammet i en firkant af en 8 meter høj 

mur, som vi passerer gennem befæstningens 

imponerende Sydport af solide stenblokke 

udsmykket med elefanter og fire gigantiske 

ansigter på vejen mod det centrale Bayon-

tempel. 

Her er en overflod af skulpturer og udsmyk-

ninger i gigantiske størrelser på mure og 

tårne. På en 100 meter lang strækning møder 

vi 54 gudestatuer alle med 

mandelformede øjne, præ-

cis 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 lotus-

blomster, symbolet på bud-

dhisme, i alle snablerne.

Midt på dagen – netop på 

det tidspunkt, hvor de fleste andre turister 

har forladt stedet – besøger vi Angkor Wat, 

verdens største religiøse værk bygget til ære 

for hinduguderne. 

Hele komplekset er opført i det 12. århund-

rede i Kong Suryavarman II’s regeringstid 

og udtænkt, som man forestillede sig, der 

så ud på Merubjerget, hvor guderne boede. 

Indenfor i det vældige tempelområde er 

der udhugget udsmykninger som relieffer 

og skulpturer med motiver fra hinduernes 

mytologi samt fra krige, som Suryavarman 

udkæmpede som regent. Her er også flere 

end 2000 dekorationer med apsaradansere 

og mange andre skulpturer og motiver med 

bl.a. elefanter, aber i slagsmål og meget 

andet. Et helt igennem enestående område.

Historikerne kan fortælle, at det har taget 

godt 30 år for en enorm arbejdsstyrke at 

skabe det enestående bygningsværk. Og ud 

over at Angkor Wat er blevet fotograferet mil-

lioner af gange af turister og professionelle 

fotografer til alskens illustrationer, har moti-

vet af Angkor Wat også fundet en blivende 

plads i Cambodias flag som symbol for khmer-

folkets sjæl. 

Efter en fantastisk dag er vi tilbage i Siem 

Reap først på aftenen.

Dag 5. Siem Reap – Phnom Penh, besøg i 
khmerlandsby på vejen
Efter tidlig morgenmad kører vi fra Siem 

Reap mod hovedstaden Phnom Penh, hvor vi 

ankommer i løbet af eftermiddagen.

Vi har lagt et stop ind efter omkring tre timers 

kørsel i Baray-distriktet, hvor vi opsøger det 

autentiske landsbyliv i en khmerlandsby, der 

i fællesskab driver et lille homestay. Vi spiser 

frokost i homestay’ets restaurant, og heref-

ter går vi rundt i landsbyen for at se, hvor-

dan man lever her. Vi besøger et sted, der 

fremstiller nudler (numbanchok), der er en af 
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Vi besøger først 
Killing Fields, som 
mange i vesten 
husker fra filmen 
af samme navn 
fra 1984 

  

Øverst: Nogle af ofrene fra Pol Pots rædselsregime 
mindes med farvede bånd ved Killing Fields.

På vores tur rundt i Phnom Penh besøger vi blandt andet Wat Phrom-templet, hvor de smukke træskærer-
detaljer til venstre stammer fra, og det gamle kongeslot bygget i 1866.

hovedingredienserne i khmerbefolkningens 

kost, og vi kigger indenfor i landsbyskolen, 

uden at vi dog vil forstyrre børnene i deres 

undervisning. Landsbyens beboere arbejder i 

deres forskellige værksteder, og vi er velkom-

men til at kigge dem over skulderen, når de 

fremstiller deres varer.

Køreturen går videre mod Phnom Penh, men 

vi har lige et enkelt stop mere, denne gang 

ved et marked, som de fleste vil finde meget 

eksotisk. Her handles der nemlig med kæmpe-

store edderkopper og andre insekter, der ind-

går som delikatesser i den cambodianske kost. 

Man er naturligvis velkommen til at smage – de 

mange-benene skabninger skulle være smæk-

fyldt med vitaminer, proteiner og mineraler.

Vi ankommer til Phnom Penh sidst på dagen 

og indlogeres på vores hotel, der ligger cen-

tralt og tæt på floden, der flyder gennem 

byen. Phnom Penh blev engang regnet for at 

være en af Orientens smukkeste storbyer, og 

trods den nyere turbulente historie har byen 

bevaret en god del af kolonitidens charme i 

de ældre kvarterer. Byen er også en blanding 

af asiatiske og vestlige kulturer. 

Som i alle andre storbyer er trafikken også 

her til både at høre og få øje på, hvilket kan 

være ret underholdende. Som når en mand 

på en motorcykel transporterer det meste 

af en levende hønsegård gennem den tætte 

trafik, hvor håndværkerne på tohjulede køre-

tøjer ved siden af balancerer med et par 

høje stiger, mens mand og kone og tre børn 

overhaler på motorcyklen, der svinger ind 

fra sidegaden.

Dag 6. Phnom Penh, Killing Fields 
og byens templer 
I dag skal vi stifte bekendtskab 

med et mørkt kapitel i Cambo-

dias nyere historie. 

Vi besøger først Killing Fields, 

som mange i vesten husker for 

filmen af samme navn fra 1984, 

og det berygtede S-21, den tid-

ligere skole, der nu udgør Tuol 

Sleng Genocide Museum – et 

rædselsvækkende monument for 

khmer rouge’s (de røde khme-

rers) omfattende folkemord un-

der Pol Pot-regimet, som styrede landet fra 

1975 til 1979.

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 grusom-

hed gør det muligt at forstå nutidens Cambodia  

lidt bedre. 

Efter frokost venter et mere muntert program, 

når vi besøger det gamle kongeslot fra 1866, 

som er det sidste palads, der blev bygget i 

den franske kolonitid. Samme kompleks rum-

mer også Sølvpagoden, der har fået navnet 

på grund af de flere end 5.000 sølvfliser på 

gulvet. Lige ved siden af slottet besøger vi 

Nationalmuseet, der huser verdens fineste 

samling af khmerkunst, samt en række reli-

giøse genstande fra perioden mellem det 4. 

og 13. århundrede.

Sidst men ikke mindst lader 

vi os, oven på en dag med 

mange indtryk, forkæle med 

en traditionel khmer-mas-

sage på La Rose Spa. Khmer-

massagen har været brugt 

gennem århundreder og 

kommer de ømme muskler  

til livs med stræk, tryk 

og forløsende massage- 

teknikker.

Dag 7. Phnom Penh, med cykeltaxa til 
templet og besøg på det russiske marked
Vi skal på en hyggelig udflugt med en cykel-

taxa, hvor vi besøger Wat Phnom, et af byens 

fine templer, som lokalbefolkningen opsøger 

for at bede om held og lykke før en eksamen 

eller et vigtigt forretningsanliggende. Vi har ca. 
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Står man tidligt op, kommer man til at møde de lokale munke på den anden side af floden ved 
Hintok River Camp. De samler mad ind hver morgen i den såkaldte soon-ofring.

Vi besøger Mon-folket og kigger måske indenfor i skolen, uden at 
vi dog vil forstyrre undervisningen.

Vi skal tidligt op 
for at opleve en 
meget autentisk 
buddhistisk tradi-
tion: ofring af mad 
til munkene

1½ time i cykeltaxaen – hav kameraet parat til 

de fine motiver af dagligliv i en af Orientens 

skønne storbyer.

Byens russiske marked er næste punkt på 

programmet. Markedet hedder sådan, fordi 

russiske tilflyttere handlede her i 1980’erne, 

hvor det politiske forhold mellem Cambodia 

og det daværende Sovjetunionen var brand-

varmt. Her kan vi afprøve vores 

handelstalent i de mange boder, 

der sælger virkeligt fine souvenirs 

i form af træfigurer, sølvsmykker, 

silke og meget andet. Her findes 

også masser af tøj med kendte 

mærker i nakken, hvis ægthed 

dog ikke kan garanteres.

Markedet har et godt gadekøk-

ken, og måske vælger vi at ind-

tage frokosten her. Resten af 

dagen er fri til egne oplevelser i 

Phnom Penh.

Dag 8. Phnom Penh - Bangkok - River 
Kwai, indkvartering i Hintok River Camp
Om formiddagen går vi ombord på flyet, og 

efter en flyvetur på kun en times tid er vi 

fremme i Bangkok, Thailand, hvor en bus ven-

ter på at køre os til Hintok River Camp, der 

ligger i eventyrlige omgivelser ved den legen-

dariske River Kwai. De næste tre dage skal vi 

være omgivet af storslået natur, bjerge, floder 

og jungle. Camp’en er det perfekte udgangs-

punkt for de mange historiske oplevelser, der 

også venter os ved River Kwai.

Inden vi kommer til camp’en, tager vi hul på 

de historiske oplevelser med et besøg på 

jernbanemuseet og krigskirkegården med de 

mange gravsteder fra 2. Verdenskrig. Her får 

vi den grusomme historie om 60.000 allierede 

krigsfanger og 200.000 tvangsudskrevne asi-

ater, 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 krigs-

fangerne og 100.000 af 

de asiatiske slavearbej-

dere døde af sygdomme, 

underernæring og det 

umenneskeligt hårde ar-

bejde, og derfor kendes 

strækningen i dag som 

Dødens Jernbane. 

Det dramatiske afsnit fra 2. 

Verdenskrig kender mange 

fra filmen Broen over floden Kwai efter Pierre 

Boulles roman. De fleste kan fløjte med på 

Malcolm Arnolds ørehængende melodi Colo-

nel Bogey’s March, som havde en fremtræ-

dende plads i filmen.

Vi ser naturligvis også den berømte bro, 

inden vi kører til camp’en for at indlogere os 

i de komfortable telte, som er møbleret med 

rigtige senge og har eget badeværelse med 

varmt vand, aircondition, elektricitet og en 

skøn terrasse, hvor man kan læne sig tilbage 

og nyde udsigten. Kort sagt den helt rigtige 

måde at bo i junglen på. 

Når mørket er faldet på, spiser vi middag 

i camp’en og nyder stemningen i stearin-

lysenes skær. 

Dag 9. Hintok River Camp, 
besøg hos munkene og hos Mon-folket
Vi skal 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 aske-

tisk liv i templerne uden moderne bekvem-

meligheder. 

Vi har hermed samlet appetit til morgenma-

den, som venter på os hjemme i camp’en, og 

herefter 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 

Myanmar men flygtede derfra, da Myanmar 

blev selvstændig i 1948. Indtil da havde de 

engelske koloniherrer holdt en beskyttende 

hånd over en række minoriteter i landet.

I Mon-stammens landsby får vi et enestå-

ende kig til vilkårene for dette folk, som 

forsøger at holde fast i deres særlige tra-

ditioner. Landsbyen er ikke en turistattrak-

tion, men et stykke hverdagsliv, og mange 
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HINTOK RIVER CAMP

Ved River Kwai bor vi utraditionelt men 

meget komfortabelt i safaritelte 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 fanta-

stisk midt mellem floden og regnskoven og 

udbyder 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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DØDENS JERNBANE
I Kanchanaburi finder vi et stykke helt utro-
ligt krigshistorie fra 2. Verdenskrig. I dette 
område tvang den japanske besættelses-
magt allierede krigsfanger og asiatiske sla-
vearbejdere til at bygge en bro over floden 
Kwai og en jernbane, som skulle gå mellem 
de strategisk vigtige byer Bangkok og Ran-
goon (Yangon) i Myanmar. Det grumme kapi-
tel i 2. Verdenskrig, som kostede omkring 
115.000 menneskeliv, blev skildret i filmen 
Broen over floden Kwai.
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Khao Yai National Park er Asiens største monsunskov og på listen over UNESCO-verdensarv. 
Vi har to oplevelsesspækkede udflugter i parken med meget godt til øjet.

Blandt de dyr, vi kan møde i Khao Yai, er gibbonaben 
med sin smukke beigefarvede pels og karakteristiske 
mørke ansigt.

Kort tid efter start
bumler toget over
broen ved River Kwai
– togrejsen foregår i
et sindigt tempo

af beboerne vil formentlig være på arbejde 

i marken eller i skole for børnenes vedkom-

mende, 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 10. Hintok River Camp, 
med Dødens Jernbane over River Kwai
Igen står vi tidligt op, og med en morgenmads- 

boks under armen kører vi til Kanchanaburi 

for at gå ombord på Dødens Jernbane med 

afgang tidligt om morgenen. Kort tid efter 

start bumler toget over broen ved River Kwai 

- 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. 

Efter et par timer står vi af toget for at begive 

os videre til Hellfire Pass Memorial. Her van-

drer vi ad en 4 km lang strækning gennem 

Hellfire Pass. I dette smukke natursceneri 

knoklede de fysisk udmarvede fanger sig gen-

nem klipper og stejle skråninger. Med dyna-

mit, primitive redskaber som hammer, mejsel, 

skovl og bare næver formede de bjerget, så 

jernbanen kunne passere. 

Efter disse historiske oplevel-

ser kører vi tilbage til camp’en 

for at spise frokost og slappe 

af i de skønne omgivelser. 

Dag 11. Hintok River Camp 
– Khao Yai National Park
Efter at have været meget tid-

ligt oppe de sidste par dage 

kan vi i dag vælge at blive lidt 

længere under dynen. Efter et forholdsvis 

tætpakket program har vi ikke planlagt nogle 

aktiviteter her til formiddag – det er trods alt 

en ferie, vi er på. 

Vi spiser en tidlig frokost i camp’en og her-

efter fortsætter vores rejse østpå til Khao Yai 

National Park, en af Thailands og endda Asiens 

skønneste nationalparker, der også figurerer 

på listen over UNESCO-verdensarv. National-

parken dækker et område på 2.168 km2 og er 

den største såkaldte monsunskov i Asien. 

Parken er hjemsted for bl.a. en stor bestand af 

elefanter, for tigre, leoparder, bjørne, gibbon- 

og makakaber og næsten 400 forskellige fugle-

arter, herunder de farvestrålende næsehorns-

fugle. 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 vand-

løb og i et smukt og meget 

frodigt haveanlæg. Overalt 

er der dekoreret med thai-

landsk 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 12. Safari og vandring 
i Khao Yai National Park
Vi har en spændende dag i nationalparken 

foran os, og vi begynder med en safari- 
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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. 
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Ndol Streamside Thai Villas er et dejligt boutiquehotel uden for nationalparken, som ligger virkelig skønt ved et vandløb og i et smukt og frodigt haveanlæg

Vi skal ud på let 
vandring gennem 
junglen, ca. fire 
kilometer i alt, men 
vi holder naturligvis 
et tempo, hvor alle 
man være med

oplevelse, hvor vi kører langsomt ad national-

parkens smalle veje med øjnene på stilke. Vi 

skal nok ikke forvente, at tigeren og leopar-

den viser sig, men gibbon- og 

makakaberne er formentlig 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 gen- 

nem 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 trækronerne 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 at 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 hoved-

rollen. 

Det andet er et udkigspunkt, 

hvorfra vi har et fabelagtigt 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. stedsegrøn 

regnskov, og nu forstår vi for 

alvor, hvorfor parken er UNE-

SCO-verdensarv.

Vi er tilbage på vores skønne hotel først på 

aftenen og kan nå et forfriskende bad inden 

middagen.

Dag 13. Khao Yai National Park –  
Bangkok, indkvartering i livlige Chinatown
Resten af vores rejse henlægges til  

evigskønne Bangkok, som ligger godt 2 timers 

kørsel fra Khao Yai.  På vej ind til centrum, 

hvor vi skal bo, oplever vi storbyens virvar og 

tætte trafik – en værdig kontrast til alt det 

grønne vi kommer fra. Vi skal bo midt i den 

livlige og meget autentiske Chinatown, hvor 

der tales både thai og kinesisk i gaderne.

Man kan opleve de særeste ting i Chinatown: 

i begravelsesbutikken sælges kopier af Mer-

cedesbiler og lystbåde i næsten naturlig stør-

relse, så den afdøde kan ankomme stands-

mæssigt til det næste liv, og gadekøkkener-

nes fade bugner af friturestegte græshopper, 

edderkopper og skorpioner. Guldbutikkerne 

glimter – her placerer bydelens indbyggere 

deres pensionsopsparinger – og i templerne 

sidder Buddha i den kinesiske udgave, som 

en lille tyk og storgrinende mand.

Vi indlogerer os på det gode Grand China 

Hotel og mødes igen nogle timer senere til 

middag på hotellets roterende restaurant, der 

ligger på 25. etage med fabelagtig udsigt over 

floden og de oplyste templer.  

Dag 14. Bangkok, på cykel gennem det 
grønne Bangkok og tuk-tuk til templet
Det kan umiddelbart være svært at få øje på 

den grønne side af Bangkok, men den findes, 

og vi skal udforske den her til morgen. Sam-

men med en lokal guide spænder vi hjelmen 

og stiger på cyklerne for at trille stille og roligt 

gennem lokalområdet til Queen Silikit Park og 

videre til Toei Market, en ukendt perle og fak-

tisk Thailands største fødevaremarked. 

Her handler Bangkoks indbyggere i hund-

redvis af boder, der sælger alt fra råt kød 
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Toget tøffer roligt
gennem markedet, 
og sekundet efter
er parasollerne oppe
igen, og livet går 
videre

på kroge til friske grøntsager, sirligt stablede 

frugter og fisk og skaldyr, der leveres direkte 

fra den nærliggende fiskerihavn. 

Vi når ned til Chao Phraya-floden og tager 

cyklerne med ombord på en longtailbåd for at 

sejle over til Bang Krajao Island. Her cykler vi 

gennem grønne lokalområder, hvor dagliglivet 

udfolder sig, til vores sidste stop, som er ved 

en lokal restaurant, hvor frokosten serveres. 

Undervejs smager vi i øvrigt også frugt og 

diverse lokale snacks.  

Efter frokost skifter vi cyklerne ud med tuk-tuk –  

det er næsten et must at opleve Bangkok fra sæ- 

det af et af disse farverige, larmende og meget 

charmerende køretøjer, som chaufføren som regel  

har dekoreret med friske blomsterkæder og offer- 

gaver til de guder, der holder øje med trafikken.

Tuk-tuk-chaufførerne sætter os af foran det 

prægtige Wat Saket, et anderledes og allige-

vel storartet tempel, der ligger på en 80 meter 

høj bakke, som engang var det højeste punkt 

i Bangkok. Der er omkring 300 trin til toppen, 

hvor vi belønnes med 360 graders udsigt over 

byen, herunder den imponerende skyline i 

byens forretningskvarter og Grand Palace med 

templet, der indeholder den lille smaragdbud-

dha, Thailands helligste buddhafigur.

Nede i gadeplan venter tuk-tukkerne på at 

køre os tilbage til Chinatown, hvor vi sættes 

af ved byporten. Herfra går vi gennem Yawo-

rat Road og oplever mere af bydelen, der 

syder af liv. Vi er tilbage ved vores hotel sidst 

på eftermiddagen.  

Dag 15. Bangkok, besøg på markedet 
på skinner og et flydende marked, 
hjemrejse om aftenen
Selvom dagen i dag er vores sidste på denne 

rundrejse, har vi masser af sjove ting på pro-

grammet. Efter morgenmaden kører vi uden 

for byen til Banlaem Station, hvor vi stiger på 

toget. Vi skal nemlig ud til det sjove såkaldte 

Maeklong Railway Market, 

et livligt marked, der er byg-

get så tæt på skinnerne, at 

sælgerne må slå deres solaf-

skærmning ned og flytte 

de yderste varer, hver gang 

toget ruller gennem marke-

det – og det er jo lidt sjovt.

Der er ikke tale om et 

marked for turister. Det 

er et rigtigt levende mar-

ked, hvor lokalbefolknin-

gen køber deres dagligvarer i form af friske 

grøntsager, kød og fisk, men også blomster, 

tøj og andre fornødenheder. 

Nogle minutter før toget ankommer, lyder 

en fløjte over højtalerne, hvorefter parasol-

lerne slås ned og kurve og fade rykkes ind. 

Toget tøffer roligt gennem markedet, og 

sekundet efter er parasollerne oppe igen, 

og livet går videre.

Vi slentrer rundt i området og kigger på scene-

riet, og herefter er der afgang mod Amphawa 

Floating Market, et af Bangkoks mange fly-

dende markeder. Der findes flere af dem, men 

dette udmærker sig ved ikke kun at være for 

turister. Også lokalbefolkningen kommer her 

for at købe især frisk fisk, men også mange 

andre varer. Hvis I endnu ikke har fået købt en 

souvenir til minde om rejsen, så vil der være 

rig mulighed for det her på markedet. 

Varerne sælges fra boder langs kanalen og 

fra smalle kanoer, og sælgerne gør meget ud 

af at præsentere det hele på 

en smuk og appetitlig måde. 

På mange af kanoerne er der 

indrettet hele køkkener, der 

fremtryller lækkerier i form af 

thai-curries, forårsruller, smukt 

udskårne frugter og andet 

godt. Der er masser af smags-

prøver at få rundt omkring, 

og vi afsætter også tid til at 

spise frokost her på det fly- 

dende marked.

Vi sætter kursen mod Bangkok og har et 

enkelt stop ved nogle saltsøer, hvor vi kan få 

en forfriskning og en sidste mundfuld frisk 

landluft, inden vi rammer byen igen sidst  

på eftermiddagen. 

Vi har sørget for, at vi stadig har vores hotel-

værelser til rådighed, så vi kan få et bad, 

når vi kommer tilbage fra udflugten. Efter en 

middag på egen hånd eller måske sammen, 

hvis man har lyst, kører vi til lufthavnen for 

at fange flyet, der afgår lidt over midnat og 

ankommer til Københavns Lufthavn tidligt 

næste morgen.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Vi bor midt i Bangkoks sprudlende Chinatown, der opstod i 1780’ern, hvor man havde brug for kinesisk arbejdskraft til at udvikle byen. Det er en bydel fuld af 
oplevelser med masser af spøjse butikker og ikke mindst spændende gadekøkkener.
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Vores program i Bangkok er lidt anderledes,  
idet vi fokuserer på nogle af de mindre 
kendte seværdigheder. Vi besøger f.eks. 
Wat Saket-templet, der ligger højt på en 
bakke med udsigt over byen, det sjove 
Railway Market, der pakkes ind og ud, 
hver gang toget passerer, samt et smukt 
flydende marked uden for byen – et af  
dem, der ikke kun er til for turisternes skyld. 

Det grønne Bangkok oplever vi på cykel 
og det kaotiske Bangkok fra sædet af en 
tuk-tur.
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