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Det sydlige Indokina
Tag med på en vidunderlig rejse gennem to lande i rivende udvikling. Fortidens storhed og fald, den franske indflydelse og den 
nyere historie har alt sammen været med til at forme de levende kulturer, vi bliver vidne til i nutidens Vietnam og Cambodia, og 
på denne rejse skal vi opleve, hvordan livet udspiller sig i både by og på land. 

Det ene øjeblik befinder vi os midt i det hektiske storbyliv. Det næste øjeblik omsluttes vi af grøn natur, som vi sejler gennem 
Mekongdeltaet, mens sidste del af rejsen tager en drejning, når vi mærker sandet knase under fodsålerne på en tropisk paradisø.  
En kontrastfyldt rejse gennem det sydlige Indokina, som omfavner det hele.

Fra storbyvirvar til slowmotion
Vores første møde med kulturen finder sted i Vietnams største by, Ho Chi Minh City, bedre kendt som Saigon. Her skruer vi tiden 
tilbage til den franske kolonitid og Vietnamkrigen, mens det moderne storbyræs suser omkring os. Vi oplever et drastisk tempo- 
og sceneskift, når vi sejler gennem Mekongdeltaet, forbi flydende markeder og et ubegribeligt langsomt hverdagsliv. Pulsen 
stiger igen, når vi befinder os i Phnom Penh. 

Her dykker vi dybt ned i landets hjerteskærende historie, men får et historisk opløft, når vi tager videre til Siem Reap, hvor vi bl.a. 
skal besøge verdens største religiøse bygningsværk, Angkor Wat, der i det 12. århundrede blev bygget til ære for hinduguderne 
af en arbejdshær på ca. 300.000 mennesker og 6000 elefanter over en periode på godt 30 år. Vi afslutter vores rejse i laveste 
gear, når vi nyder et par dage på paradisøen, Koh Rong.

Små grupper, store oplevelser
Vi rejser i små grupper af 15-25 deltagere i selskab med en kyndig dansk rejseleder, der gennem flere år har haft Vietnam og 
Cambodia tæt inde på livet. Vi veksler mellem fly, bus og båd, og på Mekongdeltaet har vi valgt at slå to fluer med et smæk, når 
vi indlogerer os på et charmerende skib, der sejler os et stykke ad vandvejene.

Vælger I denne rejse, kan I se frem til en perlerække af højdepunkter tilføjet et utal af sanselige indtryk, I sent vil glemme.

Vi ønsker jer en rigtig god rejse!

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

Vietnam og Cambodia 
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Afrejse fra Danmark. Vi rejser fra Danmark om eftermiddagen, har  
 en mellemlanding i Doha, inden vi flyver videre til Ho Chi Minh City,  
 byen der i daglig tale går under navnet Saigon.

Dag 2. Ankomst til Saigon. Vi lander i Saigon og kører med rejselederen  
 gennem Saigons charmerende, trafikale virvar til vores hotel i cen- 
 trum. Aftenen byder på en smagsprøve på det forunderlige viet-  
 namesiske spisekort, vi skal udforske yderligere den næste uge.

Dag 3. Saigons højdepunkter. Byen er formet af kinesere, franskmænd,  
 amerikanere og vietnameserne selv. Vi dykker ned i historien,  
 fornemmer den franske kolonitid og går på opdagelse i Chinatown.  
 Vi introduceres for et religiøst blandingsprodukt ved en Cao Dai-  
 messe og får en fornemmelse for den kulturelle smeltedigel.

Dag 4. Besøg ved Cu Chi-tunnellerne og backstage i byens gader. Vi  
 går under jorden ved Cu Chi-tunnellerne, hvor vi præsenteres for et  
 imponerende, underjordisk netværk. Tilbage i Saigon kommer vi bag  
 facaden, når vi udforsker lokallivet i gader og stræder og besøger et  
 hemmeligt våbenlager, der var en vigtig brik under Vietnamkrigen.

Dag 5. Saigon - Cai Be, ombord på Mekong Eyes. Vi skifter betonjunglen  
 ud med det frodige Mekongdelta, også kendt som Vietnams spise- 
 kammer. Vi går ombord på flodskibet Mekong Eyes og tøffer gennem  
 det grønne, mens vi bliver vidne til det simple liv ved flodens bredder.

Dag 6. Cai Be - Can Tho – Chau Doc. Der er mulighed for at ose og  
 shoppe ved det flydende marked ved Cai Rang, hvor der handles   
 på livet løs fra både læsset til bristepunktet. Vi kigger nærmere på  
 lokal nuddelproduktion og fortsætter til Chau Doc ad landevejen.

Dag 7. Chau Doc – Phnom Penh. Vi går ombord på en speedbåd og sætter  
 kurs mod Cambodias hovedstad. Inden vi når så langt skal vi over  
 grænsekontrollen, og vi kan forvente en lettere langsommelig proces,  
 der trods alt giver et indblik i cambodianernes evne til at skabe kontrol  
 midt i et kaos. Vi er fremme ved Phnom Penh sidst på eftermiddagen  
 og nyder aftenen ved flodpromenaden.

Dag 8. Phnom Penh, besøg i Sølvpagoden og et kig tilbage på folke 
 drabet. Dagen starter med et besøg hos smaragdbuddhaen i Sølv- 
 pagoden, inden der venter en barsk historielektion. I torturfængslet  
 S-21 får vi et indblik i de rædsler, de indsatte har været vidne til,  
 hvorefter vi skal en tur til Choeung Ek Killing Fields, der blev ende- 
 stationen for mange af landets indbyggere under Khmer Rouge.

Dag 9. Phnom Penh – besøg i khmer-landsby – Siem Reap. På vejen til  
 Cambodias historiske og kulturelle hovedstad tager vi et kig ind i en  
 khmerlandsby, hvorefter vi besøger et marked, der er kendt for sine 
 8-benede delikatesser.

Dag 10. Siem Reap, tempelbesøg og Tonle Sap-søen. Ved Rolousgruppen  
 får vi en smagsprøve på det gamle khmerriges storhed og oplever en  
 speciel buddhistisk velsignelsesceremoni. Fra tempelgruppen tager vi  
 videre til Tonlé Sap-søen, hvor leveforholdene afgøres af vind og vejr. 

Dag 11. Siem Reap, Angkor Wat. Vi starter ved Ta Prohm-templet, der skil- 
 drer en charmerende kamp mellem natur og kultur. Ved Angkor Wat  
 overvældes vi af khmerrigets storhed og detaljerigdom, når vi går på  
 opdagelse blandt gudestatuer og relieffer i guddommelig overflod.

Dag 12. Siem Reap – Sihanoukville – Koh Rong. Vi flyver til Sihanoukville,  
 kører til færgeterminalen og sejler til Cambodias svar på paradis, Koh  
 Rong. Vi indlogeres ved en af øens skønneste strande og lader de  
 sidste 10 dages oplevelser rodfæste sig, mens vi synker ned i sandet.

Dag 13-14. Koh Rong. Sandet knirker under fødderne, bølgerne klukker og  
 palmerne svajer blidt over det turkisblå hav. Vi nyder to fulde dage  
 på stranden, måske afbrudt af en vandretur eller en sejltur.

Dag 15. Koh Rong – Phnom Penh – Danmark. Fra paradis går turen  
 med færge og bus til lufthavnen i Phnom Penh, hvorfra vi flyver til  
 Danmark via Doha.

Dag 16. Ankomst til Danmark. Vi ankommer til Danmark om morgenen.      

Ho Chi Minh City - Mekongdeltaet

Chau Doc - Phnom Penh

Siem Reap - Koh Rong

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Små grupper, 15-25 deltagere
•  Khmerriget og Angkor Wat
•  Storbyer og landlig idyl
•  Sejltur ad Mekongdeltaet
•  Afslapning og strandidyl på Koh Rong
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HO CHI MINH CITY

Ho Chi Minh City, som indtil 1975 hed 
Saigon, er Vietnams økonomiske og  
finansielle centrum med ca. 10 mio. ind-
byggere, og byen er til dels præget af 
franskmændenes tid i landet. Her finder vi 
bl.a. Notre Dame-katedralen, et meget ele-
gant posthus og det tidligere præsident- 
palads, som lige så godt kunne ligge i Paris.  
Vi har god tid til at opleve byens højde-
punkter og mærke det pulserende liv.
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Det underjordiske netværk af tunneller måler intet mindre end 250 kilometer af klaustrofobisk snævre gange. Umiddelbart kan det virke helt uforståeligt, at kom-
munisterne har præsteret at gemme så omfattende en infrastruktur, men ved synet af de snævre nedgange får vi en bedre forståelse for, hvordan det er lykkes.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi flyver fra Danmark med Qatar Airways om 

eftermiddagen. Undervejs har vi en mellem-

landing i Doha, inden vi sætter kursen mod 

Ho Chi Minh City, Vietnams største by, der i 

daglig tale bedst er kendt under sit oprinde-

lige navn, Saigon.

Dag 2. Ankomst til Saigon
Vi lander i Saigon over middag, får vores 

bagage og kører mod vores hotel. På vejen 

introducerer rejselederen os til den rejse, vi 

har i sigte, og efter en køretur gennem byens 

hektiske liv når vi frem til vores hotel i cen-

trum af byen sidst på eftermiddagen.

Vi tjekker ind og når lige at slappe lidt af, 

inden der venter os en skøn middag på en 

god lokal restaurant, hvor vi virkelig får et 

sanseligt indblik i de smagsoplevelser, der 

venter forude. Godt mætte vender vi hjem 

i seng og lader op til morgendagens spæn-

dende program.

Dag 3. Saigons højdepunkter
I dag skal vi se nærmere på byen, der huser 

intet mindre end 10 millioner indbyggere. Det 

kan anes, at både franskmændene, kineserne 

og amerikanerne har ”besøgt” byen, og histo-

rien er ikke til at overse, på trods af at Saigon 

på mange måder fremstår som en moderne 

metropol med skyskrabere, et trafikalt virvar 

og farverige reklamesøjler i gadebilledet.

Vi starter ved Genforeningspaladset. Det var 

her, Vietnamkrigen meget symbolsk så sin 

afslutning, da nordvietnamesiske kampvogne 

brød gennem barrikaderne den 30. april 1975. 

Vi får en lille historielektion om, hvordan flere 

tusinder amerikanere og sydvietnamesere 

blev evakueret, og hvordan landet ændrede 

sig fra det ene øjeblik til det andet, inden vi 

fortsætter videre til et stykke fransk koloni-

tidshistorie ved Notre Dame-

katedralen.

Der hersker ingen tvivl om, 

at det religiøse bygningsværk 

er af fransk herkomst. Det 

er nemlig ikke bare det arki-

tektoniske udtryk, der leder 

tankerne hen på 1800-tallets 

Frankrig, men også byggema-

terialerne er på imponerende 

vis fragtet hele vejen fra 

Frankrig til Saigon. 

Efter et kig på katedralen med de to ikoniske 

tårne lægger vi vejen forbi byens centrale post-

hus, der også emmer af franske fornemmelser. 

Herefter lægger vi den franske kolonitid bag os 

for en stund og tager videre til Saigons svar 

på Kina i byens Chinatown. Her skal vi bl.a. 

besøge Binh Tay-markedet, der bugner af 

både skrammel og skatte, hvorefter vi skal en 

tur i det buddhistiske Thien Hau-tempel.

Som prikken over i’et på en lettere religiøs 

formiddag skal vi se en Cao Dai-messe. Cao 

Dai er et farverigt, sydvietnamesisk blan-

dingsprodukt af en religion med referencer til 

buddhisme, kristendom og taoisme. 

Vi overværer, hvordan denne finurlige spiritua- 

litet folder sig ud gennem en farverig, mes-

sende middagsceremoni, der er alt andet end 

kedelig. Godt sultne efter den interessante 

messe slutter vi oplevelsen 

af med en god frokost på en 

lokal restaurant.

Resten af dagen er til fri dis-

position. Benyt fx eftermid-

dagen til at trave rundt i de 

travle gader og se, hvordan 

vietnameserne trods utallige 

års udefrakommende indfly-

delse har taget byen tilbage 

og gjort den til deres helt 

egen. Eller tag en tur på krigsmuseet, der 

giver en forsmag på de begivenheder, vi skal 

se tilbage på i morgen, når vi skal dykke ned i 

Vietnamkrigens historie.

Dag 4. Besøg ved Cu Chi-tunnellerne 
og backstage i byens gader
Dagen står i Vietnamkrigens tegn, når vi kører 

50 kilometer uden for byen, hvor vi skal under 

jorden ved Cu Chi-tunnellerne, som består af 

et intet mindre end 250 kilometers snørklet 

Vietnam og Cambodia - det sydlige Indokina
16 dage 

I dag skal vi se 
nærmere på byen, 
der huser intet 
mindre end 10 
millioner indbyggere
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tunnelsystem. Mens sydvietnameserne og 

amerikanerne herskede over jordoverfladen, 

fungerede tunnellerne som et strategisk 

gemmested for kommunisterne. De mange 

snævre gange husede alt fra lagerrum, kom-

mandocentral, lazaret, køkken, soveværelser, 

mv. men det krævede dog et tæmmet forhold 

til klaustrofobi, hvis man skulle kunne sætte 

pris på den trange indretning.

Det kan synes helt utroligt, at kommuni-

sterne formåede at gemme sig under jord-

underfladen, men vi får en forståelse for, 

hvordan det kunne lade sig gøre, når vi ser 

en af de hemmelige nedgange, som ikke er 

sådan lige til at finde. Er vi heldige, demon-

strerer en af de lokale vagter, hvor snævre 

disse nedgange er, og vi får en fin forståelse 

for, hvor stor en viljestyrke det har krævet at 

kæmpe for sin sag.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, hvor-

efter vi vender tilbage til byen. Hvor gårs-

dagens oplevelser var centreret om Saigons 

mere kendte højdepunkter, tager vi i dag et 

kig bag facaden, når vi går på opdagelse i 

snævre gader i nogle af byens nabolag. 

Her kommer vi tæt på de lokales hverdag 

og ser, hvordan det autentiske markedsliv 

udspiller sig med et bombardement af sanse- 

lige indtryk. Mens vi sniger os rundt på mar-

kedet får vi et indtryk af, hvordan vietname-

serne handler, og vi får i det hele taget et 

skønt indblik i, hvad der sker bag seværdig-

hedernes kulisse.

Turen gennem de snævre gader fører os 

videre til noget, der umiddelbart syner af et 

ganske almindeligt hus. Men helt almindeligt 

er det nu ikke, for bag den uskyldige facade 

gemmer sig nemlig et våbenla-

ger, der spillede en vigtig rolle 

i TET-offensiven, som blev et 

afgørende vendepunkt i krigen.  

Aftenen er til fri disposition 

og det står os således frit for, 

om vi lader os lokke af duften 

fra byens gadekøkkener eller 

finere madlavning på en god 

restaurant.

Dag 5. Ho Chi Minh City – Cai Be, 
ombord på Mekong Eyes
I dag skifter vi det heftige byliv ud med kom-

plet landidyl, når vi kører mod provinshoved-

staden Can Tho. Herfra påbegynder vi vores 

sejlads på Mekongdeltaet med flodskibet 

Mekong Eyes – et charmerende træskib, der 

udgør vores base det næste lille døgn. Del-

taet er Mekongflodens sidste etape, og dets 

mange vandveje har medvirket til en frugtbar 

jord, der har bidraget til det skønne tilnavn 

’Vietnams spisekammer’.

Som det charmerende flodskib tøffer afsted, 

suges vi helt ind af den grønne natur og 

sanser de mange dufte og lyde, der spreder 

sig omkring vandvejene. Vi ser, hvordan livet 

har sin gang ved flodbredderne, og vi møder 

flydende huse og markeder med små både 

læsset til bristepunktet. Vi spiser en frokost 

ombord og går herefter i land for at udfor-

ske nogle af de små landsbyer og grøntsags-

lunde, der gemmer sig 

bag bredderne. 

Livet ved deltaet er i 

kæmpe kontrast til det 

pulserende byliv, vi blev 

vidne til i Saigon, og det 

langsomme liv kan synes 

nærmest fascinerende.

Efter en tur i slowmo-

tion gennem den grønne 

natur finder vi tilbage til skibet sidst på 

eftermiddagen. Vi sætter os godt til rette 

på dækket, nyder panoramaudsigten over 

vandvejene og sejler gennem solnedgan-

gen, inden middagen serveres. Natten til-

bringes til søs i vores komfortable kahytter, 

hvor vi lader dagens sanseindtryk indprente 

sig, mens vi lulles i søvn.

Dag 6. Cai Be – Can Tho – Chau Doc
Vi vågner op til morgengryet på floden og 

får stillet sulten. Herefter skifter vi det fine 

flodskib ud med mindre robåde, som giver os 

muligheden for at komme rundt på de små 

vandveje. På turen gennem landskabet kom-

Her kommer vi tæt 
på de lokales hver-
dag og ser, hvordan 
det autentiske mar-
kedsliv udspiller sig

Vietnam og Cambodia - det sydlige Indokina
16 dage 

Vi bombarderes med dufte og smagsprøver på et lokalt marked og 
ser, hvordan de lokale handler.

Ho Chi Minh City er en god blanding af nyt og gammelt.
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MEKONG EYES

Vi oplever bl.a. Mekongdeltaet ombord på det  
charmerende træskib, Mekong Eyes, der sejler os  
ad vandvejene gennem 'Vietnams spisekammer'.

Undervejs kommer vi i nærkontakt med den frodige  
natur, når vi tøffer afsted i et stille og roligt tempo.  
Vi bliver vidne til livet langs deltaets bredder og  
ser, hvordan lokale handler fra deres både, alt  
imens vi nyder livet ombord. I løbet af dagen går 
vi i land og udforsker grøntsagslunde og små 
landsbyer, inden vi finder tilbage til skibet, hvor 
vi nyder solens dans over horisonten fra dæk-
ket. Dagen derpå vågner vi op til morgengryet og 
besøger et flydende marked, inden vi lægger det 
fortryllende delta bag os. 
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mer vi bl.a. forbi det flydende marked ved Cai 

Rang, hvor vi bliver mødt af en klynge af små 

både, spækket til bristepunktet med farverige 

tropiske frugter og andet godt fra deltaet. På 

afstand ligner det mest af alt en 

kaotisk, farverig mosaik, men ved 

nærmere inspektion er det vel-

struktureret handel på gyngende 

grund, vi bliver vidne til.

Efter dagens handel på floden, 

skal vi besøge en lokal, familie-

dreven nuddelproducent. Nudler 

er en vigtig ingrediens i den viet-

namesiske madkultur, ikke mindst 

udgør de et vigtigt element i den 

rygende lækre pho, som vi sikkert 

kommer til at stifte bekendtskab 

med flere gange på rejsen. Vi kigger nærmere 

på processen, hvor ris bliver til nudler, hvor-

efter vi kører mod Chau Doc. 

Undervejs holder vi frokostpause i den større 

by, Long Xuyen, inden vi fortsætter til dagens 

endestation, hvor vi tjekker ind på vores hotel 

ved flodbredden og nyder resten af dagen på 

egen hånd.

Dag 7. Chau Doc – Phnom Penh
Vi står op og skruer tempoet lidt op, når vi går 

ombord på en speedbåd, der sejler os til Phnom 

Penh. Undervejs skal vi gennem grænse- 

kontrollen, der til tider kan være en ganske 

langsommelig fornøjelse, men vi væbner os 

med tålmodighed og tager det som en ople-

velse. Herfra sejler vi det 

sidste stykke til Cambodias 

travle hovedstad.

Vi ankommer til Phnom 

Penh sidst på eftermid-

dagen, hvor vi tjekker ind 

på vores skønne hotel ved 

flodbredden. Flodpromena-

den er spækket med gode 

fusionsrestauranter med 

referencer til alt fra Frank-

rig til Japan, så der er rig 

mulighed for at nyde en god 

aften med alt godt til ganen, alt imens vi får 

en fornemmelse af det liv og leben, der her-

sker her i Cambodias hektiske hovedstad.

Dag 8. Phnom Penh, besøg i Sølvpagoden  
og et kig tilbage på folkedrabet
Cambodia er et land i fuld fremdrift, og det 

travle liv i byens gader vidner om et folke-

færd i rivende udvikling. Alligevel skal vi ikke 

mange år tilbage, før det var en hel anden 

virkelighed, der herskede i Cambodia. Under 

folkedrabet i årene 1975-1979 var hoved-

staden så godt som forladt, da Pol Pot og 

hans tropper drev de fleste indbyggere ud på 

landet, hvor de blev henvist til arbejdslejre. 

Helt øde var byen dog ikke, for den ellers så 

driftige by blev forvandlet til et centrum for 

gru og rædsel.

Inden vi vender tilbage til grusomhederne, 

skruer vi tiden et godt stykke længere til-

bage, når vi besøger nationalmuseet. Her får 

vi et indblik i den ældgamle khmerkultur og 

får en forsmag på lidt af det, der venter os 

ved Angkor Wat i Siem Reap. Fra national-

museet går turen videre til Sølvpagoden ved 

kongepaladset. 

Det er ikke pagoden i sig selv, der er skabt 

af sølv, men derimod dens gulv, som er dæk-

ket med 5 tons skinnende sølv. Alligevel 

er det ikke gulvet, der udgør hovedattrak-

tionen. Det egentlige trækplaster er nemlig 

den lille smaragdbuddha, om end den større 

guldbuddha prydet med 9584 diamanter kan 

synes mere iøjnefaldende.

Vi spiser frokost på en hyggelig restaurant i 

centrum af byen, inden vi dykker ned i folke-

drabets forfærdelige historie ved den tidligere 

skole Tuol Sleng Genocide Museum, også 

kendt som S-21. Her kommer vi gennem en 

række forskellige ’klasselokaler’, som under 

folkedrabet blev brugt til tortur i alle afskyg-

Nudelproduktion er en kunst, vietnameserne mestrer til fulde. Trods de simple ingredienser, ris og vand, spiller nudlerne en hovedrolle i mange kendte retter. 
Bl.a. pho.

Vietnam og Cambodia - det sydlige Indokina
16 dage 

Det er ikke pago-
den i sig selv, der 
er skabt af sølv, 
men derimod dens 
gulv, som er dæk-
ket med 5 tons 
skinnende sølv
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DET ROYALE PHNOM PENH 

Et stenkast fra Mekongfloden ligger det bedårende konge-
palads, Wat Phnom, samt Sølvpagoden, der huser den 
legendariske smaragdbuddha. Trods det ganske billedlige 
navn er det faktisk kun gulvet i Sølvpagoden, der er lavet 
af sølv, og smaragdbuddhaen kan synes næsten ubetydelig 
i forhold til den større guldbuddha, der er udsmykket med 
intet mindre end 9584 diamanter.
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DET LANDLIGE CAMBODIA

Cambodia er meget mere end Phnom 
Penh og Siem Reap, og det er i de små 
khmerlandsbyer, vi for alvor får et indblik i 
den traditionelle kultur. Vi besøger en lille 
landsby, hvor vi får et indblik i den lokale 
hverdag, hvor ikke mindst kunsthånd- 
værket spiller en vigtig rolle i kulturen. 

Vi bliver ved det lokale, når vi besøger  
det berygtede Skuon-marked, hvor delika- 
tesserne er baseret på de 8-benede kryb, 
som huserer på disse kanter.
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Vietnam og Cambodia - det sydlige Indokina
16 dage 

ninger. Det skønnes, at op mod 15.000 men-

nesker har været indsat og mistet livet i disse 

lokaler, og i sidste ende var det kun syv men-

nesker, som overlevede. Khmer Rouge havde 

det nemlig med at helgardere sig, og således 

dræbte de hellere en potentiel modstander 

af styret frem for at lade tvivlen komme ved-

kommende til gode.

Fra torturfængslet kører vi et stykke uden for 

centrum, hvor vi skal en tur til Choeung Ek 

Killing Fields. Cambodia gemmer på utallige 

Killing Fields, som er fordelt rundt omkring 

i landet, men Choeung Ek i Phnom Penh er 

den mest kendte. Under folkedrabet blev op 

mod 3 millioner mennesker – eller hver 4. 

indbygger – dræbt, og en stor del af dem 

endte deres liv i en af disse dødsmarker. 

Turen omkring Choeung Ek er delt op i 19 

poster, som hver især fortæller en historie om 

livet og ikke mindst døden i 70’ernes Cam-

bodia. Vi bruger lidt tid på at summe over 

historien, inden vi kører tilbage til vores hotel, 

hvorefter det står os frit for, hvordan vi vil for-

døje dagens mange indtryk.

Dag 9. Phnom Penh – 
besøg i khmer-landsby – Siem Reap
Morgenmaden serveres tidligt i dag, hvor vi 

skal videre mod Cambodias kronjuvel, Siem 

Reap, der er hjemsted for utallige levn fra det 

gamle Angkor. Inden vi når så langt, lægger 

vi dog lige vejen forbi en khmerlandsby, hvor 

vi får et interessant kig ind i den traditionelle 

kultur, som stadig fylder meget i Cambodia.

Vi starter besøget med en frokost, hvorefter 

vi skal se nærmere på nogle 

af de foretagender, der får 

hverdagen til at spille i et 

khmersamfund. Vi går en 

tur i landsbyen, ser hvordan 

man laver nudler og tager 

et kig ind i den lokale skole. 

Kunsthåndværket har en 

stor plads i khmerkulturen, 

og vi kaster derfor også et 

blik på snedkerværkstedet 

og væveriet. Har vi mod på det, prøver vi 

måske selv kræfter med håndværket – og er 

vi heldige, resulterer det i en fin hjemmelavet 

souvenir.

Fra landsbyen sætter vi kursen mod Siem Reap, 

men vi krydrer dog lige turen med et stop på et 

helt særligt marked, hvor vi kan se frem til bun-

kevis af delikatesser. Skuon, også kendt som 

Spiderville, er kendt for sine 8-benede kryb, 

men heldigvis har de lokale formået at trylle 

fugleedderkopper og andre kryb om til big 

business i form af proteinholdige delikatesser. 

Skulle appetitten være vækket, nyder vi en lille 

smagsprøve, inden vi fortsætter til Siem Reap.

Efter vi er tjekket ind, står det os frit for, 

om vi vil bruge aftenen med afslapning 

eller om vi vil udforske nogle af byens gode 

restauranter.

Dag 10. Siem Reap, tempel- 
besøg og Tonlé Sap-søen
Efter morgenmaden venter  

det første tempelbesøg,  

når vi besøger templerne i 

den såkaldte Rolousgruppe. 

De tre hovedtempler; Ba-

kong, Lolei og Preah Ko blev 

bygget som en del af Ang-

kors første by i det 8. og 9. 

århundrede, hvor byen også var centrum 

for khmercivilisationen Hariharalays. Temp- 

lerne repræsenterer begyndelsen på den 

klassiske, detaljerige khmer-arkitektur, som 

vi skal se mere til, når vi i morgen besøger 

Angkor Wat.  

På vejen til templerne passerer vi måske bøn-

der med oksekærrer og lokale, der arbejder 

i markerne, som vi kører gennem det arke- 

typiske cambodianske landbrugslandskab med  

rismarker og sukkerpalmer. 

Vi går en tur i lands-
byen, ser hvordan man 
laver nudler og tager 
et kig ind i den lokale 
skole

Tonlé Sap-søen gør det ikke nemt for de lokale, da vandstanden stiger op til 10 meter, når regntiden hærger. 
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ANGKOR WAT-TEMPLERNE

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

Ta Prohm-templet er næsten opslugt af lia-
ner og kæmpetræernes rødder, der vokser 
ind og ud mellem døre og vægge. Orange-
klædte munke passer templerne og skaber 
fantastiske stemninger. 
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Når vi ankommer ved Bakongpagoden, der 

stadig fungerer som buddhistisk tempel, bli-

ver vi mødt af nogle af de munke, der lever 

her. Har vi lyst, får vi mulighed for at deltage 

i en speciel buddhistisk velsignelsesceremoni. 

Her sidder vi på en måtte, alt imens munkene 

messer og sprøjter stænk af vievand over os. 

En særlig oplevelse, der efter sigende skulle 

sikre os et godt helbred og en god rejse.

Efter frokost skal vi ud på en sejltur på den 

nærliggende Tonlé Sap-sø. Vandstanden i søen 

skifter dramatisk med en forskel på op til 10 

meter mellem den tørre periode og regntiden, 

og når det for alvor er regntid hænder det, at 

vandvolumen i søen firdobles. Det stiller selv-

sagt krav til de mennesker, der bor her, men 

den ustabile vandstand har dog ikke fået lokal-

befolkningen til at tage benene på nakken. 

I stedet har de tilpasset sig naturen og bosat 

sig i hytter på høje pæle eller i husbåde. Et 

eksempel på disse levevilkår ser vi ved lands-

byen Kampong Phluck. Selv om husene i den 

tørre tid er højt hævet over søen, kan en 

kraftig regntid ligefrem oversvømme den lille 

landsby, og det hænder derfor at de lokale må 

søge tilflugt i deres både visse perioder af året.

Sidst på efterdagen kører vi tilbage til Siem 

Reap, hvor vi nyder resten af dagen og afte-

nen i den charmerende by. 

Dag 11. Siem Reap, Angkor Wat
For flere af os vil dagen i dag være et af rej-

sens absolutte højdepunkter. Angkor Wat 

betragtes af mange som et af verdens mest 

imponerende bygningsværker, og det er ikke 

uden grund at en lang række af de templer, 

vi i dag skal se, er kommet på UNESCOs liste 

over verdensarv.

Vi står tidligt op, spiser morgenmad og begi-

ver os ud på dagens spændende ekskursion. 

Som det første skal vi besøge det 

underfundige Ta Prohm-tempel. 

Templet fra 1186 antages at have 

haft stor betydning for datidens 

khmercivilisation, men som årene 

er gået er templet blevet opslugt af 

junglen, og i dag er de gamle ruiner 

pakket godt ind i store træer, hvor 

rødder og lianer slanger sig gen-

nem vægge, døre, trapper og tage. 

Man kan næsten ane en kamp 

mellem civilisation og natur, og vi tager os 

god tid til at udforske og fotografere dette 

meget udtrykkelige møde mellem kultur og 

natur. En kulisse, der i øvrigt også er kendt 

fra filmens verden, bl.a. filmen Tomb Raider 

med Angelina Jolie.

Fra Ta Prohm-templet kører vi gennem øst-

porten, også kaldet Victory Gate, til den 

antikke by Angkor Thom, der i sin tid var 

tempelkompleksets største kongeby under 

Kong Jayavarman VII. Ved porten bydes vi 

velkommen af en række stenstatuer, og vi 

fortsætter i retning af det imponerende 

Bayon-tempel. 

Her bliver vi for alvor mødt af khmerarkitek-

turens detaljerigdom, når vi står ansigt til 

ansigt med gigantiske skulpturer og udsmyk-

ninger 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 fælles for dem 

alle holder de en slan-

gelignende naga med ni 

hoveder som beskyttelse 

af byens velstand, mens 

en elefant med tre hoveder har lotusblom-

ster, symbolet på buddhisme, i alle snablerne. 

Et imponerende, næsten livagtigt syn, som 

meget fint signalerer, hvor prægtig en historie,  

vi befinder os i. 

Fra den forrygende flotte port kører mod kro-

nen på værket, selveste Angkor Wat, verdens  

Fra Ta Prohm-temp-
let kører vi gennem 
østporten, også 
kaldet Victory Gate, 
til den antikke by 
Angkor Thom

Det landlige Cambodia er som en tidslomme, hvor oksekærrerne trækker det tunge læs, mens der høstes ved håndkraft.
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største religiøse værk, bygget til ære for 

hinduguderne. Komplekset fra det 12. 

århundrede er udtænkt, som man forestil-

lede sig, der så ud på Meru-bjerget, hvor 

hinduguderne boede. 

Vi nyder en picnic i ”forhaven” til templet, 

mens vi nyder det storslåede syn i ro og mag.

Indenfor i tempelområdet ser vi udhuggede 

udsmykninger som relieffer og skulpturer 

med motiver fra hinduernes mytologi samt 

fra nogle af de krige, som Kong Suryavar-

man udkæmpede som regent. 

Her er flere end 2000 dekorationer med 

apsara-dansere og mange andre skulptu-

rer samt motiver med bl.a. elefanter, aber 

i slagsmål og meget andet. En enestående 

skildring af historien og religionen, der har 

taget godt 30 år at udforme, selv med den 

enorme arbejdsstyrke, der har lagt kræfter i.

Angkor Wat er ikke bare et storslået byg-

ningsværk, der hver eneste dag slår benene 

væk under turister fra hele verden. Motivet 

af Angkor Wat er også afbilledet på Cam-

bodias flag som et symbol for khmerfolkets 

sjæl, og det har sågar også lagt navn og 

logo til landets nationaløl.

Dag 12. Siem Reap –  
Sihanoukville – Koh Rong
Oplyste og begejstrede efter et par dage i 

khmercivilisationens tegn lægger vi histo-

rien bag os og søger i retning af mere para-

disiske himmelstrøg. Vi spiser morgenmad, 

pakker stille og roligt kufferten og tager til 

lufthavnen, hvorfra vi flyver til Sihanoukville. 

Fra lufthavnen i Sihanoukville kører vi til fær-

gen og sejler det sidste stykke ud mod en af 

Cambodias mest fortryl-

lende perler, Koh Rong, 

hvor vi skal tilbringe de sid-

ste dage.

Vi indlogeres på vores hotel 

på Long Set Beach, som er 

en gudeskøn og rolig strand 

på det sydlige Koh Rong. 

Med enkelte restauranter, 

kridhvidt sand til højre og 

venstre samt en horisont 

af klare turkise toner i det 

rolige vand, har vi alt, hvad 

vi behøver efter en oplevelsesspækket rejse. 

Efter tjek-ind falder vi hurtigt til ro og nyder 

aftenen i ro og mag.

Dag 13 og 14. Koh Rong
Vi har to fulde dage til at synke ned i san-

det og lade rækken af uforglemmelige ind-

tryk rodfæste sig. Livet på øen leves i slow-

motion i laveste gear, og man kan sagtens 

bruge timer på at udforske livet i liggestolen 

under palmekronerne, uden at det på nogen 

måde virker kedeligt. 

Har man brug for lidt afveksling fra liggestolen, 

er der mulighed for at tage et kig under over-

fladen, iført snorkelmaske, og komme helt tæt 

på økosystemer i miniatureformat bestående 

af kringlede koraller og nærgående fisk.

Alternativt kan man begive sig ud på en 

lille vandretur gennem øens grønne midte, 

forbi små landsbyer, til endnu 

en paradisisk strand pludse-

lig åbenbarer sig forenden af 

stien. Er man ramt af pionér-

lyst, er Koh Rongs lillesøster, 

Koh Rong Samloem, kun en 

kort sejltur væk.

Som dagen går på hæld og 

solen udtrykker sig i et farve-

rigt spil på sin vej ned i horison-

ten, er der rig mulighed for at 

udforske drinkskortet på en af 

øens strandbarer, efterfulgt af 

en god middag med sand mellem tæerne.

Dag 15. Koh Rong – afrejse fra 
Phnom Penh
Vi forlader paradisets perle, tager hurtigfær-

gen tilbage til Sihanoukville, hvorfra vi kører 

til lufthavnen i Phnom Penh. Vi flyver sidst 

på eftermiddagen og har en mellemlanding 

i Doha undervejs, inden vi flyver videre til 

Danmark.

Dag 16. Ankomst København

Vi indlogeres på 
vores hotel på Long 
Set Beach, som er 
en gudeskøn og 
rolig strand på det 
sydlige Koh Rong

Vi tilbringer de sidste dage på Koh Rong og nyder dagene på stranden eller ved poolen på Long Set Resort. Om aftenen kan I spise på hotellets restaurant ved stranden.
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KOH RONG

Koh Rong er Cambodias svar på paradis. Livet 
leves langsomt og dagene går med sand mellem 
tæerne eller med snorkelmasken på. Blot afbrudt 
af spisepauser og en kølig forfriskning i ny og næ. 

Trænger man til at røre sig, er det oplagt at hoppe 
i en kajak og padle langs kysten, der overrasker 
med et væld af skønne strande og små bugter. 
Alternativt kan man tage ø-turen til fods gennem 
det grønne, og der er sågar også mulighed for at 
suse gennem den grønne natur ad en metalwire, 
hvis man skulle få lyst.
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