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Rundrejse med dansk rejseleder

Langs med og
ad Mekongfloden

verden er vidunderlig
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Laos, Cambodia & Vietnam
Rundrejse med dansk rejseleder - 22 dage

Den store Indokina-rejse

Tag med på en enestående rejse gennem det gamle Fransk Indokina; Laos, Cambodia og Vietnam. Vi følger Mekongfloden
gennem alle tre lande og stifter bekendtskab med fantastisk UNESCO-verdensarv,
fortryllende natur og spændende folkeslag.

BURMA

VIETNAM
VIETNAM
LAOS

Luang Prabang
Vang Vieng
Vientiane

THAILAND

De tre lande, der er forbundet via den mytiske Mekongflod, har både historiske og aktuelle fællestræk, men alligevel er de vidt forskellige, både kulturelt,
etnisk og politisk. Undervejs møder vi farverige kulturer og folk. Nogle bor i
simple, traditionelle landsbyer – andre lever et moderne liv i de store byer, men
fælles for dem alle er, at de er afhængige af den store flod. Selv den dag i dag kan
det være svært at forestille sig et liv i Mekonglandene uden denne flod, der giver
liv til imponerende landskaber indrammet af smukke bjerge og dybe jungler samt
nogle af verdens mest frugtbare områder, der leverer friske råvarer til et legendarisk sydøstasiatisk køkken.

Pakse

Vi rejser med fly, bus, cykel og til fods, og på udvalgte steder sejler vi på den prægtige Mekongflod. En rejse ad og langs med denne
Siem Reap
flod giver os indblik i historien og i nutiden. For Indokina er forCAMBODIA
historiske ruiner som Angkor Wat, arkæologiske udgravninger, monumenter, sagn og myter. Vi støder på rester af overgroede kongeriger,
men ser også pulserende hovedstæder som Vientiane, Phnom
Phnom Penh
Ho
Chi
Minh
City
Penh og Saigon.
Chao Doc

Khong Island

Mekongdeltaet

Fortællingen om Vietnamkrigen og de røde khmerer vil nå vores ører.
Disse mørke kapitler balanceres, ja overgås endda, af den forfinede kultur og
æstetik, vi møder på vores tur. Lotusblomsten og den rødorange farve er Buddhas, og munkene i gadebilledet er
det farverige udtryk for den buddhistiske tænkemåde, som dominerer overalt i Sydøstasien.
Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Afrejse fra Danmark. Afrejse fra Danmark med flyskift undervejs.

Dag 2.

Ankomst til Vientiane, Laos. Ankomst til Vientiane, hvor vi
hentes i lufthavnen og køres til vores hotel i byens centrum.

Dag 3.

Vientiane. Turen går rundt i Laos’ smukke hovedstad, hvor vi ser
byens højdepunkter, bl.a. Wat Sisaket-templet, en 45 m høj guldbelagt stupa og Patuxay-monumentet, inden vi går på souvenirjagt.

Dag 4.

Vientiane - Vang Vieng. Vi kører ad Route 13 og nyder landskabet undervejs. Vi tager de arkæologiske briller på i Vang Xang, og
går på opdagelse i grotter og landskaber senere på eftermiddagen.

Dag 5.

Vang Vieng, på grottetur. Vi udforsker områdets grotter og templer og nyder naturens fortryllende stille ro. Efter frokost kommer vi
helt tæt på de lokale stammer og lærer om deres skikke.

Dag 6.

Vang Vieng - Luang Prabang. Vi kører gennem fortryllende landskaber med stejle risterrasser, maleriske landsbyer og bliver kulturelt
overvældet, når vi aflægger Muang Xieng Nguen-stammen et besøg.

Dag 7.

Luang Prabang på cykel. Vi cykler gennem den gamle kongeby
og ser kongepaladset og de levende templer. Om eftermiddagen
trækker vi frisk luft ved det smukke Kuang Si-vandfald, hvor naturlige pools lokker til en svømmetur.

Dag 8.

Luang Prabang, sejltur på Mekongfloden. Vi sejler ad Mekongfloden til Pak Ou-hulerne, der gemmer på tusindvis af buddhastatuer. Vi spiser frokost ved flodbredden, besøger en landsby, nyder
solnedgangen fra Phousi Hill og oplever byen by night.

Dag 9.

Luang Prabang - Pakse. Vi flyver mod Pakse i Laos, hvor vi indlogerer os i hyggelige Champasak på et resort ved Mekongfloden.

Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang, Pakse,
Khong Island, Siem Reap, Phnom Penh,
Chao Doc, Mekongdeltaet, Saigon

Dag 10. Pakse - Khong Island, templer og vandfald. For foden af 		
Mount Phu Kao ser vi det fantastiske khmer-tempel, Wat Phou, der
figurerer på UNESCOs liste over verdensarv. Eftermiddagen bruges
ved Phapeng-vandfaldet, inden vi tager til Khong Island.
Dag 11. Khong Island, kig til den franske kolonitid. Vi sejler til Khone,
hvor vi dykker ned i den franske kolonitid. I en tuk-tuk udforsker
vi den skønne natur omkring Liphi-vandfaldet, der danner grænsen
mellem Laos og Cambodia.
Dag 12. Khong Island - Siem Reap, Cambodia. Der er god tid til at leje
cykler og udforske området inden vi flyver til Siem Reap.
Dag 13. Siem Reap, tempelbesøg og Tonle Sap-søen. Vi udforsker de
smukke Rolous-templer fra det 9. og 10. århundrede. Herefter går
turen til Tonle Sap-søen, Sydøstasiens største ferskvandssø, hvor
landsbyerne nærmest flyder på vandet.
Dag 14. Siem Reap, Angkor Wat-templet. Vi varmer op med et besøg
ved Bayon-templet og Elephant Terrace, før dagen kulminerer med
et besøg ved Angkor Wat - der er så imponerende, at det næsten
giver et gys, når solen sænker sig over spirene
Dag 15. Siem Reap - Phnom Penh. Turen går til Phnom Penh, hvor vi 		
skal stifte bekendtskab med en mere dyster periode i Cambodias
historie. På vejen ser vi det eksotiske Skuon Market.
Dag 16. Phnom Penh, besøg ved Killing Fields. Dagen starter med et
dyk ned i landets nyere historie på Tuol Sleng Genocide Museum og
i de berygtede Killing Fields. Om eftermiddagen ser vi Sølvpagoden
med den berømte smaragdbuddha.
Dag 17. Phnom Penh - Chau Doc, Vietnam. Vi rejser til Chau Doc i Vietnam ad vandvejen og nyder det sidste af dagen på egen hånd.
Dag 18. Chau Doc - Can Tho. Vi går ombord på Mekong Eyes, der sejler
os rundt på vandvejene. Vi nyder det smukke landskab, som vi sejler forbi og udforsker frugthaver og landsbyer på land, inden vi slutter dagen af med en flot solnedgang fra skibet.
Dag 19. Can Tho - Saigon. Vi vågner op til flodens rislen og finder vej til
mindre robåde, der skal sejle os rundt i de små vandveje ved Tan
Phong-øen. Vi hopper på cyklen eller undersøger øen til fods, inden
vi sætter kursen mod Saigon (Ho Chi Minh City).
Dag 20. Saigon og byens højdepunkter. Vi går under jorden, når vi besøger de legendariske Cu Chi-tunneller, der blev brugt i krigen mod
amerikanerne, hvorefter vi udforsker Saigons højdepunkter, der 		
både er af fransk og kinesisk karakter.

!

		Hvorfor vælge
		denne rejse?
•
•
•
•
•

Langs Mekong gennem det gamle Indokina
Fabelagtige naturoplevelser
UNESCO-verdensarv i Luang Prabang, Laos,
og Angkor Wat, Cambodia
Mekongdeltaet - Vietnams spisekammer
Små grupper, 15-25 deltagere

Dag 21. Afrejse fra Saigon. Vi pakker kufferten, kører til luft		
havnen og sætter kursen mod Danmark.
Dag 22. Ankomst til Danmark
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VIENTIANE - LAOS’ ROLIGE HOVEDSTAD
Vientiane ligger smukt langs Mekongfloden, der
danner grænsen til Thailand. Byen har været Laos’
hovedstad sinde 1563 men minder måske mere
om en stor landsby end en decideret hovedstad –
også taget i betragtning, at her kun bor omkring
200.000 mennesker. Byen er meget præget af den
franske kolonitid, både når det gælder arkitekturen og byens madscene. Herudover er byen præget af gyldne templer og munke i orange klæder.
En af byens største seværdigheder er Wat Sikaket,
der huser op mod 6.800 budddhafigurer.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi rejser fra Danmark og har et flyskift undervejs,
inden vi lander i Vientiane, Laos’ hovedstad i
morgen.
Dag 2. Ankomst til Vientiane, Laos
Vi lander i Vientiane og kører direkte til vores
hotel i byens centrum. Vi bruger aftenen på at
falde til og lade op til morgendagens program.
Dag 3. Vientiane, templer og triumfbue
Som første punkt på rejsen skal vi udforske
Laos’ hovedstad. Byen har gennem tiden været
besat af både burmesere, kinesere, siamesere
og franskmænd. Da sidstnævnte invaderede
landet i 1867, var området pakket solidt ind i
tæt jungle, som blev ryddet til fordel for veje og
franskinspirerede huse, der stadig præger byen
og bidrager til charmen.
På en guidet tur skal vi bl.a. se byens bedst bevarede tempel, Wat Sisaket, som huser ca. 6800
buddhaer i forskellige størrelser og former, og
vi ser også Pa That Luang, der er en 45 meter
høj guldbelagt stupa, som kan ses fra alle byens
hjørner. Fra Wat Sisaket går turen videre til det
tidligere royale tempel, Wat Phra Keo, som i dag
er et museum med en fin samling af laotiske
kunstværker. Derudover besøger vi byens mest
prominente monument, Patuxay, byens triumfbue, som på fornemste vis sagtens kan konkurrere med søstermonumentet i Paris.

Eftermiddagen starter med et besøg på Carol
Cassidy Weaving Center. Her får vi et indblik i
den yderst detaljerede og krævende proces,
der ligger til grund for de færdige værker, og vi
får en snak med de kvinder, der brænder for at
formidle de gamle traditioner gennem vævning.
Det er langt fra de gængse souvenirs, der bliver produceret her, og det kan
være svært ikke at lade sig friste
af de smukke designs, efter at
have fået et indblik i hvordan
de er blevet til.

jungle ser vi et væld af buddhaer, der er hugget
ind i klippevæggene. Et pudsigt værk, der forener
natur og religion på fineste vis.

Vi ankommer til Vang Vieng om eftermiddagen,
hvor vi skal ud på en vandretur i det smukke
landskab. Vi besøger som det første Tham Janggrotterne, som blev brugt som bunkers i det 19. århundrede, da kineserne invaderede landet. Vi begiver
os ind i grotten og forestiller os, hvordan den har fungeret som gemmeOmrådet er prydet sted og betragter samtidigt naturens
skønne konstruktion, der har gjort
med omtrent 200
religiøse statuer
det muligt at gemme sig.

Resten af dagen står i Buddhas tegn, når vi besøger
Buddha-parken ved Mekong- med mere end 500
floden. Området er prydet med år på bagen
Herefter går vi videre til Tham Noneomtrent 200 religiøse statuer
grotten, der er kendt for at have en
med mere end 500 år på bagen. Efter en næsten nærmest søvndyssende effekt, hvorfor den også
guddommelig oplevelse ved floden prutter vi om er kendt under navnet ’Sleeping Cave’. Efter et
prisen, når der skal købes souvenirs, inden vi
besøg i grotten går turen forbi nogle nærlignyder solnedgangen ved floden.
gende landsbyer, inden vi efter en aktiv dag vender næsen mod Nam Song-floden, hvor vi nyder
Dag 4. Vientiane - Vang Vieng
solnedgangen.
Vi vender snuden mod Vang Vieng, men inden vi
når så langt, kan vi forvente en smuk køretur ad Dag 5. Vang Vieng, på tur i grotterne
Route 13, som byder på billedskønne bjergland- I dag venter et sandt eventyr i naturen, når vi
skaber og idylliske dale.
skal besøge Tham Phoukham-grotten et stykke
uden for byen. Stedet tager pusten fra os – bogUndervejs stopper vi ved Vang Xang, hvor vi staveligt og billedligt talt. Her skal vi nemlig op ad
tager et nærmere kig på en række arkæologiske
stejle trapper og gennem en labyrint af gange,
fund fra det 11. århundrede. Omgivet af grøn når vi udforsker klippehulerne. På vejen gennem

Mellem Vientiane og Vang Vieng følger vi Route 13, en køretur med udsigt til grønne bjerge og landlig idyl.
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labyrinten bliver vi bl.a. mødt af en bronzebuddha, og for enden af tunnelen kan vi se frem til
et dyk i det smukke vand i den blå lagune, der
funkler uden for grotten.
Efter en skøn picnic og flere timer i den uimodståelige natur går turen tilbage til Vang Vieng
med traktor. Undervejs besøger vi nogle af områdets spændende landsbyer, der huser Hmong-,
Souay- og Taidam-folkene, hvor vi får et anderledes indblik i det traditionelle liv, der leves.

med stejle risterrasser og maleriske landsbyer,
og vi holder en længere pause fra køreturen, når
Muang Xieng Nguen-stammen inviterer os inden
for i deres landsby. Vi bruger lidt tid i landsbyen,
fornemmer hvordan den skiller sig ud fra de
øvrige stammelandsbyer, vi har oplevet, og kører
derefter videre til Luang Prabang, hvor vi skal tilbringe de næste to dage.

Dag 7. Luang Prabang på cykel
I dag skal vi have gang i benene, når vi hopper
på den tohjulede og begiver os ud på en spændende cykeltur gennem Laos’
måske mest hyggelige by. Her skal
vi se storslåede bygningsværker
i form af kongepaladset og Wat
Xiengthong-templet, inden vi
I dag skal vi have gang
stopper ved Ock Pop Tok-centret,
i benene, når vi hopder byder på laotisk vævekunst.
per på den tohjulede
Her ser vi, hvordan tråd bliver til
og begiver os ud på en
tørklæde, men vi bliver også klospændende cykeltur
gere på, hvordan de forskellige
gennem Laos’ måske
stammer udtrykker sig gennem
mest hyggelige by
denne fingerfærdige kunst.

På et økologisk landbrug
tager vi et kig på, hvordan
laoterne anvender traditionelle metoder og materialer, når der dyrkes tropiske frugter, te og meget
andet, og vi ser, hvordan
dyrene lever et lykkeligt
landbrugsliv. Vi ser måske
vores snit til at lade op
til aftensmaden med en
smagsprøve af hjemmeproduceret gedeost, hvis
ikke vi tager en kop te eller et glas morbærvin
til at slutte bondegårdsoplevelsen af med.

Dag 6. Vang Vieng - Luang Prabang
Vi kan se frem til at besøge den smukke by Luang
Prabang senere på dagen, og turen dertil er en
del af oplevelsen. Vi kører ad Route 13, der til
tider byder på fortryllende, grønne landskaber

Er den fysiske form ikke til at klare en halv dag på
cykel, er der også mulighed for at blive kørt rundt
til de forskellige seværdigheder og højdepunkter
på ruten.
Efter frokost skal vi en tur uden for byen, hvor
de turkisblå Kuang Si-vandfald venter. Vandfaldet
består af et stort fald på 60 meter samt flere lag

Flere steder på vores vej møder vi etniske befolkningsgrupper, der klæder sig i
deres smukke, traditionelle dragter, der varierer fra stamme til stamme.
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af skønne, forfriskende pools og mindre fald, der
lokker til en dukkert. Selv om det henrivende blå
kildevand er en fryd for øjnene, er det iskoldt, så
der er ekstra god grund til at opbygge en høj puls
og kropsvarme på en gåtur i den grønne natur,
der omkranser det smukke vandmekka.
Dag 8. Luang Prabang,
sejltur på Mekongfloden
Dagen står i Mekongflodens tegn, når vi går
ombord på en båd, der skal sejle os op ad den
grønbrune flod. Undervejs betragter vi dagligdagens gøren og laden i de små autentiske landsbyer, der ligger langs flodbredden, inden vi når
frem til første stop på turen, Pak Ou-grotterne,
hvor vi bliver mødt af et særsyn af buddha-statuetter i overflod.
Grotterne Tham Ting og Tham Phoum benyttes
som sidste hvilested for nedslidte buddhastatuer
og –figurer, som gennem årene er blevet kasseret fra de mange pagoder og templer i hele
landet. Et interessant og mærkværdigt skue, som
dog stadig er dybt respekteret af de lokale, som
en gang årligt ved det laotiske nytår kommer og
vasker de slidte relikvier.
Vi spiser frokost ved flodbredden, hvorefter vi
besøger landsbyen Ban Phanom, hvor de lokale
har specialiseret sig i produktionen af to meget
forskelligartede ting, nemlig risvin og laotisk
vævekunst. Herefter sejler vi igen i retning af
Luang Prabang, hvor vi skal op ad 328 trin for

Uden for Luang Prabang besøger vi Kuang Si-vandfaldet, hvor en paradisisk stemning
hersker med vandfald i flere etager og smaragdgrønne pools.

KONGEBYEN LUANG PRABANG
Luang Prabang var fra ca. år 1300 til midten af
1500-tallet hovedstad i Xang-kongedømmet.
Senere var byen centrum i et mindre kongedømme
under fransk koloniherredømme, og i 1946 blev
kongen af Luang Prabang den første konge over det
forenede Laos. Med kommunisternes magtovertagelse i 1975 var det slut med konger i Luang Prabang, men paladset står der naturligvis endnu.
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DET SYDLIGE LAOS
Denne rejse indeholder store naturoplevelser i det
sydlige Laos på Mekongfloden mellem de 4000
øer og næsten lige så mange vandfald. Her er floden hele 14 km bred, det bredeste sted mellem
udspringet på Det Tibetanske Plateau og udløbet i
Det Sydkinesiske hav.
Inde på land lever lokalbefolkningen et stille og
traditionelt liv med fiskeri og landbrug som hovederhverv, og ved bredden af floden ligger smukke
khmertempler fra 11. og 12. århundrede.
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at nå op på Phousi-bjerget, hvorfra vi med god
samvittighed kan nyde en fortryllende solnedgang og panoramaudsigt over den hyggelige by.
Efter at have dvælet ved solnedgangen skruer vi
igen tempoet lidt op, når vi skal besøge byens
natmarked, hvor de lokale sælgere kan tilbyde
alt, hvad hjertet begærer – lige fra vævede tæpper og rispapirlamper til grillede insekter og
stegte nudler.
Dag 9. Luang Prabang - Pakse
Vi flyver til Pakse først på dagen, hvor vi indlogeres på et skønt hotel ved Mekongfloden. Resten
af dagen er til fri disposition og kan enten
nydes ved poolen eller på en gåtur i den skønne
omkringliggende natur, hvor den rislende flod
spiller op med en beroligende baggrundsmusik.
Dag 10. Pakse - Khong Island
Dagen i dag er optakten til det store tempeleventyr, der venter os ved Angkor Wat. Vi skal nemlig
besøge Wat Phou-templet, der ligger smukt og
dramatisk ved foden af Mount Phu Kao. Her blev
der allerede bygget templer i det 5. århundrede,
men størstedelen af de ruiner vi ser, stammer fra
det 11. og 12. århundrede.
Templet var oprindeligt hinduistisk men har
fungeret som et buddhistisk tempel siden det
13. århundrede, hvor buddhisme blev den offi-

Der er mange spor efter den franske kolonistil i Pakse.

cielle religion i landet. Vi lader os betage af
den smukke arkitektur og tager os god tid til
at fordybe os i de interessante ruiner, som på
mange måder minder om de ruiner, vi skal se
ved Angkor Wat.
Efter en formiddag ved templet tager
vi ud i naturen, nærmere betegnet
Khone Phapeng-vandfaldet, som i
folkemunde betegnes som Østens
Niagara, da det er det største vandfald i Sydøstasien.

vi ser desuden resterne af Laos’ første jernbane
samt et gammelt, rustent lokomotiv, der trods
sin slette tilstand er et fint symbol på historien
om franskmændene.

Vi holder ’frikvarter’
med børnene på en
lokal skole, og kigger
nærmere på, hvordan
skoledagen ser ud for
de lokale børn

Her bruser millioner liter vand over
stenformationerne hvert sekund,
men udover de kraftige vandmasser har vandfaldet faktisk ikke så meget til fælles
med Niagara, da dette i modsætning til Niagara
er relativt fladt og strækker sig over et længere
stykke af Mekongfloden. Fra vandfaldet tager vi
videre til Khong Island, hvor vi indlogerer os for
de næste par nætter.
Dag 11. Khong Island,
kig til den franske kolonitid
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Khone,
hvor vi skal dykke ned i den franske kolonitid i
landsbyen Ban Khone. Fra 1893 til 1953 herskede franskmændene i Laos, og det har sat sine
spor i både by og land. Vi ser nærmere på nogle
af de gamle franske huse, som stadig står, og

Vi holder ’frikvarter’ med
børnene på en lokal skole,
og kigger nærmere på,
hvordan skoledagen ser ud
for de lokale børn.

Børnene er som oftest
meget interesserede i turister, og selv om vi næppe
taler samme sprog, er
det et ganske interessant
møde med Khones ungdom. Særligt populære
bliver vi, hvis vi har forberedt et par gaver, fx i
form af blyanter, blokke, slik eller bøger.
Når skoleklokken ringer og børnene skal tilbage
på skolebænken, fortsætter vi turen i tuk-tuk, når
vi kører til det smukke Liphi-vandfald, der udgør
en naturlig grænse mellem Laos og Cambodia.
Her får vi Mekongflodens kræfter helt tæt på,
når vi nyder udsigten fra et udkigspunkt eller går
langs de brusende vandmasser.
Efter et besøg ved vandfaldene sejler vi tilbage til Khong Island, hvor vi kan se frem til en
rolig aften.

På de lokale markeder i det sydlige Laos handles der med områdets farverige afgrøder.
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Dag 12. Khong Island - Siem Reap,
Cambodia
Efter morgenmaden står det os frit for, hvordan
vi vil tilbringe den første del af dagen. Et godt
bud er at udforske den 18 kilometer lange ø på
cykel eller til fods. Her skal vi ikke forvente at
blive bombarderet med kulturelle og særprægede
oplevelser, men derimod kan vi se
frem til en afslappende dag i naturen, hvor vi får en fornemmelse
for, hvordan det lokale liv leves i et
langsomt tempo.
Om eftermiddagen vinker vi farvel
til den søvnige ø og kører mod lufthavnen i Pakse, hvorfra vi skal flyve
til Siem Reap i Cambodia, hvor verdens vildeste templer venter vores
ankomst.

var den første by, som Angkors konger byggede
i det 8. og 9. århundrede med tre hovedtempler:
Bakong, Lolei og Preah Ko.
Efter frokost holder vi en pause fra templerne
og tager på 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.

På en 100 meter lang
strækning møder vi 54
gudestatuer alle med
mandelformede øjne,
præcis lige så mange
dæmoner med runde
øjne

Dag 13. Siem Reap, tempelbesøg
og Tonle Sap-søen
Vi spiser tidlig morgenmad, inden vi skal udforske
nogle af khmerrigets prægtige templer omkring
byen. Til sammen udgør byens templer en af
verdens største seværdigheder, og naturligvis er
disse på UNESCOs liste over verdensarv.
Som det første skal vi besøge templerne i den
såkaldte Rolousgruppe, som var centrum for
khmercivilisationen, kendt som Hariharalays. Det

Her skifter vandstanden
dramatisk med årstiden,
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. Selv store skovområder oversvømmes 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 vir-

keligt interessant indblik i, hvordan store dele af
den cambodianske befolkning lever.
Dag 14. Siem Reap, Angkor Wat-templet
Dagen byder på oplevelser i verdensklasse,
når vi besøger en række imponerende templer, som alle er på UNESCOs liste over verdensarv. Vi kører til den antikke by Angkor 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 imponerende Sydport af solide stenblokke udsmykket med elefanter og fire
gigantiske ansigter på vejen mod det centrale
Bayon-tempel. Her er 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 slangelignende naga med
ni hoveder som beskyttelse af byens velstand,
mens en elefant med tre hoveder har lotusblomster, symbolet på buddhisme, i alle snablerne.
Den nærmest guddommelige oplevelse, vi har
lagt for dagen, kulminerer, når vi besøger Angkor
Wat – verdens største religiøse værk bygget til

Ved Tonle Sap-søen syd for Siem Reap kommer vores sanser på overarbejde. Befolkningen har svære vilkår, fordi søens størrelse ændrer sig dramatisk alt
efter årstiden, så vi vil se levevilkår, der ligger meget langt fra vores egen.
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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 er næsten opslugt af lianer
og kæmpetræernes rødder, der vokser ind
og ud mellem døre og vægge. Orangeklædte
munke passer templerne og skaber fantastiske stemninger.
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ære for hinduguderne. Hele komplekset er opført Inden vi ankommer til Phnom Penh, gør vi et
i det 12. århundrede i Kong Suryavarman II’s stop i byen Skuon, også kendt som ’Spiderville’,
regeringstid og udtænkt, som man forestillede
hvor vi skal besøge det lokale marked. Byen
sig, der så ud på Meru-bjerget, hvor guderne er kendt for sine mange 8-benede kryb, men
boede. Indenfor i det vældige tempelområde er
det har ikke fået lokalbefolkningen til at tage
der udhugget udsmykninger
benene på nakken. Tværtimod.
som relieffer og skulpturer
De lokale har valgt at se løsningsmed motiver fra hinduernes
orienteret på problemet, og vi kan
mytologi samt fra krige, som
således nyde godt af edderkopSuryavarman
udkæmpede
per og andet kryb, der serveres
som regent.
som delikatesse. Hvis altså sulten
I dag skal det handle
skulle melde sig.
om folkedrabet, og
Her er også flere end 2000
trods det grufulde
dekorationer med apsaraVi ankommer til Phnom Penh sidst
tema kan vi forvente
dansere og mange andre
på dagen, hvor vi bruger aftenen
en spændende dag,
vi sent vil glemme
skulpturer og motiver med
på at lade op til morgendagens
bl.a. elefanter, aber i slagsmål
historielektion.
og meget andet. Et enestående værk, der har
taget den enorme arbejdsstyrke godt 30 år at Dag 16. Phnom Penh,
skabe. Efter en spændende dag nyder vi en vidbesøg ved Killing Fields
underlig solnedgang over templet, inden vi kører I dag skal det handle om folkedrabet, og trods
tilbage til hotellet.
det grufulde tema kan vi forvente en spændende
dag, vi sent vil glemme. Vi starter på en tidliDag 15. Siem Reap - Phnom Penh
gere skole, som under khmer rouge-styret blev
Det meste af dagen går med transport, når vi omdannet til et fængsel, der i dag er kendt som
kører fra Siem Reap til Phnom Penh. Mens Siem
Tuol Sleng Genocide Museum eller S-21.
Reap har budt på smukke historiske oplevelser fra khmerrigets guldalder, kan vi forvente
Her kommer vi gennem en række forskellige
en række mere dystre historiske oplevelser i ’klasselokaler’, som i årene 1975-1979 blev
Phnom Penh.
brugt til tortur i alle afskygninger. Det skønnes,

I Phnom Penh er det foretrukne transportmiddel lige som i mange andre asiatiske
storbyer en scooter, og der er snildt plads til hele familien.
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at op mod 15.000 mennesker har været indsat
og tortureret i fængslet, hvoraf kun syv mennesker overlevede. For khmer rouge var det
nemlig vigtigere at dræbe en potentiel modstander af styret end at lade tvivlen komme
vedkommende til gode.
Efter et besøg i fængslet kører vi et stykke uden
for centrum, hvor vi skal en tur i dødsmarken –
også kendt som Killing Fields. Der findes utallige Killing Fields fordelt rundt omkring i Cambodia, men Choeung Ek i Phnom Penh er den
mest kendte.
Under folkedrabet i årene 1975-1979 blev op
mod 3 millioner mennesker – eller hver 4. indbygger - dræbt, og en stor del af dem endte
deres liv i massegravene, som findes på de
mange Killing Fields.
Vi bevæger os rundt i det grønne område, hvor vi
gør et stop ved de 19 poster, der hver især byder
på en grum fortælling om livet og døden i 70’ernes
Cambodia, og vi tager os tid til at summe over
den forfærdelige historie, som mange nulevende
khmerer har haft tæt inde på livet.
Eftermiddagen er afsat til lettere fordøjelige oplevelser. Vi navigerer gennem et virvar af motorcykler og tuk-tuk’er og finder frem til nogle af

På vores køreture har vi ofte udsigt til Indokinas landlige idyl.

byens mere ædle trækplastre, nemlig Sølvpagoden med den berømte smaragd-buddha, kongepaladset og Wat Phnom, der er byens ældste
helligdom. Mens alt ånder fred, fryd og gammen
i de royale og religiøse gemakker, koger livet i
gaderne på højeste blus, og det kan resultere i
et mindre kulturchok, når vi træder fra den ene
verden ind i den anden.
Efter en oplevelsesrig dag lader vi os forkæle
med en traditionel khmer-massage på La Rose
Spa. Khmer-massagen har været brugt gennem
århundreder og kommer de ømme muskler til livs
med stræk, tryk og forløsende massageteknikker.
Dag 17. Phnom Penh - Chau Doc, Vietnam
I dag skal vi ud på Mekongfloden, når vi skal fra
Phnom Penh til Chau Doc i Vietnam med speedbåd. Tiden ved grænseovergangen kan til tider
snegle sig af sted, men vi har god tid og tager
det som en del af oplevelsen.
Efter ankomst til hotellet i Chau Doc bruger vi
aftenen på afslapning.
Dag 18. Chau Doc - Can Tho og
ombord på Mekong Eyes
Vi kører mod provinshovedstaden Can Tho, hvorfra vi påbegynder vores sejlads på Mekongdeltaet med flodskibet Mekong Eyes. Mekongdel-

PHNOM PENH OG CAMBODIAS
NYERE HISTORIE
Når vi opholder os i Phnom Penh, er det
uundgåeligt at blive konfronteret med
Cambodias barske nyere historie. Fra 1975
til 1979 var de såkaldte khmer rouge, de
røde khmerer, ved magten med Pol Pot i
spidsen. I løbet af disse få år blev op mod
3 mio. mennesker dræbt, mange af dem
i de såkaldte Killing Fields uden for byen
og i det berygtede Tuol Sleng-fængsel,
som i dag er museum for folkemordet.

MEKONG EYES CLASSIC
Vi indlogerer os på et dejligt træskib, Mekong
Eyes Classic, der oprindeligt fungerende som rispram i Mekongdeltaet. I dag er det omdannet til
et lille krydstogtskib og indrettet med 14 hyggelige kahytter med eget bad og toilet og udsigt til
Mekongfloden. Herudover er der soldæk, restaurant og et indendørs loungeområde. Vi nyder et
døgn i disse skønne omgivelser.
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taet, der er sidste etape af Mekongfloden, er
også kendt som Vietnams spisekammer af den
grund, at det er her, en meget stor del af landets
fødevareproduktion finder sted.

veje omkring Tan Phong-øen i deltaet. Her mærker vi for alvor naturen og lokallivets nærhed, når
vi besøger en lille lokal producent af kokosslik og
forbrænder smagsprøverne på en cykeltur eller
på en ekskursion til en lille landsby.

Som skibet tøffer afsted, kommer vi helt tæt
på den grønne natur, der
omkranser Mekongfloden og
dens bifloder. Vi ser flydende
huse og markeder, små både
læsset til bristepunktet, og vi
får et anderledes indblik i det
Vi nyder en frokost
liv, der udspilles i og omkring
ombord på skibet, hvordeltaet.
efter vi går i land i land

Efter nogle timer i deltaets vidunderlige verden, hopper vi på
en bus, der kører os mod Ho
Chi Minh City, også kendt som
Saigon, hvor vi skal tilbringe
den sidste del af vores Mekongeventyr.

Dag 20. Saigon,besøg i
for at udforske landsVi nyder en frokost ombord
Cu Chi-tunnellerne
byer og grøntsagspå skibet, hvorefter vi går i
og Saigons højdepunkter
lunde, inden vi finder
tilbage til skibet sidst
land for at udforske landsMed Vietnamkrigen i tankerne
på eftermiddagen
byer og grøntsagslunde,
kører vi cirka 50 km uden for
inden vi finder tilbage til skibyen, hvor vi skal opleve de
bet sidst på eftermiddagen. Her sætter vi os til berømte Cu Chi-tunneller. Her udgravede vietnarette på dækket og nyder en spektakulær sol- meserne under krigen ikke mindre end 250 km
nedgang med en god drink i hånden efterfulgt
tunnelgange, og det var her Ho Chi Minh-stien,
af en aften og nat til søs.
forsyningsnetværket fra Nordvietnam, endte.
Dag 19. Can Tho - Saigon
Vi vågner op til morgengryet på floden, og skifter
skibet ud med mindre robåde, som skal gøre det
muligt for os at komme rundt på de små vand-

Under jorden herskede kommunisterne, og oven
på jorden, især i dagtimerne, havde sydvietnamesiske og amerikanske tropper magten. En
rusten amerikansk tank står og hænger med

Det er fascinerende at iagttage livet i Mekongdeltaet. På de mange bifloder og kanaler bor befolkningen på
pæle eller i husbåde, og der foregår en livlig handel med alskens varer.
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næbbet nær en af de hemmelige nedgange, og
hvis vi er heldige, demonstrerer en af de lokale
vagter, hvor snævre disse nedgange er, og hvor
svære de er at finde. Det er imponerende at
høre om de faciliteter, der fandtes under jorden;
lagerrum, kommandocentral, lazaret, køkken og
soveværelser m.m. Netværket er enormt, og lider
man ikke af klaustrofobi, kan man komme ned
under jorden.
Efter frokost vender vi igen næsen mod Saigon,
hvor vi udforsker byens højdepunkter. Vi gør et
stop ved Genforeningspaladset, hvorefter vi kigger nærmere på byens franske historie, som bl.a.
udfolder sig på byens centrale posthus og ved
Notre Dame-katedralen – et kæmpe bygningsværk baseret på materialer importeret hele vejen
fra Frankrig. Efter et par timer med franske fornemmelser tager vi videre til den pulserende
Chinatown, hvor vi bl.a. skal besøge det smukke
Thien Hau-tempel, der suger os ind i en kinesisk
miniverden for en stund.
Dag 21. Afrejse fra Ho Chi Minh City
Det er tid til at vinke farvel til Saigon og Indokina,
når vi kører mod lufthavnen, hvorfra vi sætter
kursen mod Danmark.
Dag 22. Ankomst til Danmark

Uden for Ho Chi Minh City oplever vi de berømte Cu Chitunneller, hvor man kan komme hele 9 meter ned under
jorden.

HO CHI MINH CITY / SAIGON
Ho Chi Minh City, som indtil 1975 hed Saigon,
er Vietnams økonomiske og finansielle centrum
med ca. 10 mio. indbyggere, og byen er til dels
præget af franskmændenes tid i landet.
Her finder vi bl.a. Notre Dame-katedralen, et
meget elegant posthus og det tidligere præsidentpalads, som lige så godt kunne ligge i Paris.
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