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Laos og Cambodia i en overraskende rejseduo
Tag med på en eventyrlig rejse, hvor vi udforsker Indokina mellem linjerne og oplever en side af regionen, der er de færreste for-
undt. En rejse der kredser om historien, naturens store og små værker og ikke mindst kulturen i både lokal og religiøs forstand.

Rejsen starter i Luang Prabang, Laos’ hyggeligste by, hvor vi lader os charmere af byen fra flere vinkler og nyder naturen omkring 
flodens bredder. Vi skal på cykeltur til små landsbyer, hvor vi møder traditionelle stammefolk og får et spændende indblik i en 
dagligdag i slowmotion, og så skal vi både se templer og buddhaer i et spændende samspil med naturen. I det sydlige Laos 
modtager naturen os med åbne arme og vilde vandfald, og her får vi for alvor følelsen af at have fundet det uspolerede Laos.

Fra den både overvældende og underspillede natur i Laos, krydser vi grænsen til nabo-
landet Cambodia, hvor et af verdens største vidundere venter ved Angkor Wat. Også 

her oplever vi kulturen fra flere tidsperioder, når vi kigger tilbage på Khmerrigets 
storhed og ser nutidens trange kår tæt på. I Phnom Penh får den cambodianske 
krønike en krølle på halen, når vi ser tilbage på Khmer Rouge – og ikke mindst når vi 

oplever en storby i rivende udvikling med et folk, der lever i nu’et. 

Med denne rejse er der skruet ned for klicheerne og op for overraskelserne, når vi rejser i 
små grupper af 15-25 deltagere i selskab med en dygtig dansk rejseleder, der brænder 

for denne del af verden. Vi kommer vidt omkring og oplever nogle af Laos’ oversete 
lommer, uden at gå på kompromis med de vigtige højdepunkter.

Glæd jer til en uforglemmelig rejse med indokinesisk råhygge, uspoleret natur 
og nogle af historiens mest bedårende værker.

Rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Wat Visoun fra det 16. århundrede er Luang Prabangs ældste tempelkompleks, der gennem tiden har været invaderet af kineserne og i dag fungerer som museum. 
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Afrejse fra Danmark. Turen går fra Danmark med kurs mod  
 Bangkok.

Dag 2.  Ankomst til Luang Prabang, hygge og sightseeing. Vi lander  
 i Luang Prabang om formiddagen, og finder i løbet af eftermid- 
 dagen ud af, hvorfor byen betegnes som Laos’ hyggeligste by.  
 Ikke mindst når vi ser det hele lidt fra oven.

Dag 3.  Luang Prabang, et møde med munkene og en tur i Pak  
 Ou-grotterne. Dagen står i buddhismens tegn, når vi starter  
 morgenen i selskab med flere hundrede orangeklædte munke  
 samler almisser i morgengryet. Senere skal vi på en sejltur ud i  
 naturen og se, hvordan ”pensionerede” buddhastatuer har fået  
 nyt hjem i en grotte.

Dag 4.  Luang Prabang, på cykeltur til stammelandsbyer. Vi skal  
 op på cyklen, ud på landet og mænge os med de lokale i tre  
 forskellige stammelandsbyer. Resten af dagen er på egen hånd.  
 Måske med en forfriskende dukkert ved et smukt vandfald. 

Dag 5.  Luang Prabang – Pakse, besøg ved en kæmpebuddha  
 og på museum.Turen går til Pakse i det sydlige Laos. Her skal  
 vi bl.a. se landets største Buddha, men vi skal også både en tur  
 på museum og på marked. 

Dag 6.  Pakse – Khong Island, tempelbesøg og smuk natur. Naturen  
 og historien finder sammen i et fælles tema, når vi besøger Wat  
 Phou-templet, der ligger dramatisk ved foden af Mount Phu Kao.  
 Herfra skal vi videre til Khong Island på en køretur, der byder på  
 grønne landskaber og små landsbyer.

Dag 7.  Khong Island, tur til Khone med kolonitid og vandfald.  
 Der er fransk kolonitid på programmet i landsbyen Ban Khone,  
 men ellers er det naturen, der har magten denne dag, hvor vi  
 også skal besøge et par vilde vandfald. Ikke mindst det, der også  
 betegnes som Østens Niagara.

Dag 8.  Khong Island – Tad Lo, vandfald, kaffeplantager og  
 håndværk. Vi er inde i en stime af vandfald, og vi dåner ikke  
 mindst ved synet af et dramatisk tvillingevandfald på vejen til  
 Tad Lo, hvor vi indlogeres i en herlig oase af brusende vandfald  
 og grøn natur. 

Dag 9.  Tad Lo – Pakse, vandfald og besøg i landsby. Vi udforsker  
 Tad Los mange vandfald på egen hånd og kører mod Pakse.  
 Undervejs skal vi se endnu et vandfald, og så skal vi ikke mindst  
 besøge en khmerlandsby, hvis traditioner skiller sig lidt ud.

Dag 10. Pakse – Siem Reap. Rejsen fortsætter over grænsen til  
 Cambodia, hvor den charmerende by, Siem Reap, modtager os  
 med franske fornemmelser, god mad og ren og skær hygge.

Dag 11. Siem Reap, tempelbesøg og Tonlé Sap-søen. Der varmes   
 op til Angkor Wat med et besøg ved tre templer, der tilhører  
 den såkaldte Rolousgruppe. Vi bliver velsignet af chantende  
 munke og tager en sejltur på Tonle Sap, hvor husene står på  
 høje pæle i den tørre tid og under vand i regntiden.

Dag 12.  Siem Reap, Angkor Thom og Angkor Wat. Inden vi når frem  
 til templerne over alle templer, udforsker vi Ta Prohm-templet,  
 der skildrer en charmerende kamp mellem natur og kultur. Ved  
 Angkor Wat overvældes vi af khmerrigets storhed og detalje- 
 rigdom, når vi går på opdagelse blandt gudestatuer og relieffer  
 i guddommelig overflod. 

Dag 13.  Siem Reap – besøg i en khmerlandsby – Phnom Penh.  
 Vi lægger landets charmetrold af en by bag os og kører til Phnom  
 Penh. Undervejs besøger vi en khmerlandsby, hvor vi også spiser  
 frokost, og så er der desuden mulighed for at smage på et par  
 lokale delikatesser i Skuon, også kendt som Spiderville. 

Dag 14.  Phnom Penh, et kig tilbage på folkedrabet og besøg i  
 Sølvpagoden. Vi starter på en gammel skole, der under Khmer  
 Rouge blev omdannet til torturfængsel, hvorefter vi skal videre til  
 Choung Ek Killing Fields. Vi fortsætter dagen på mere opløftende  
 vis hos smaragdbuddhaen i Sølvpagoden.

Dag 15.  Phnom Penh, en tur med cykeltaxa og hjemrejse. Ved  
 hotellet venter en karavane af cykeltaxaer, som skal tage os ud  
 på en spændende tur gennem de hektiske gader, videre til byens  
 ældste og mest bedårende skrin og videre på marked. Sidst på  
 eftermiddagen flyver vi mod Danmark.

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

Luang Prabang - Champasak

- Khong Island - Tad Lo

Pakse - Siem Reap - Phnom Penh

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev det uspolerede Laos og et utal af vandfald
•  Besøg verdensvidunderet Angkor Wat
•  Charme og hygge i Luang Prabang
•  Templer og buddhaer i lange baner
•  Kom tæt på de lokale 
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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.

Kongepaladset fungerer i dag som nationalmuseum. 
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Dag 1. Afrejse fra Danmark

Vi forlader Danmark og flyver østpå mod Luang 

Prabang via Bangkok. På vores rundrejse benytter 

vi Thai Airways, der byder på god service, mad og 

drikke samt et stort underholdningsprogram. 

Dag 2. Ankomst til Luang Prabang, 

hygge og sightseeing i byen

Vi ankommer til Luang Prabang om formid-

dagen, hvor vi møder rejselederen i lufthavnen. 

Sammen kører vi til hotellet i centrum af byen, 

tæt på Mekongfloden.

Luang Prabang ligger lige der, hvor Mekong- 

floden møder Khanfloden. Et oase i det nordlige 

Laos, hvor frodig natur, historie og en indby-

dende kultur går hånd i hånd. Når Luang Prabang 

omtales som Laos’ hyggeligste og smukkeste by, 

skyldes det ikke mindst de mange forgyldte spir 

og templer samt hyggelige gader, der har fået 

et charmerende strejf af fransk romance. Hertil 

lægges endnu et lag til charmen, når orange-

klædte munke spadserer rundt i gaderne i mor-

gengryet og derigennem slår fast, at det er det 

gamle Indokina, vi befinder os i. 

I dag skal vi se byen lidt fra oven på Phousi-

bjerget. På vejen dertil kommer vi forbi Wat 

Mai-templet. Et af Luang Prabangs mest detal-

jerige templer, der stammer fra 1780, og vi 

skal også besøge kongepaladset. Siden 1975 

har paladset fungeret som nationalmuseum, 

efter kongefamilien blev styrtet af kommuni-

sterne, der sendte flere medlemmer af den 

royale familie på ”genopdragelseslejr”, hvor det 

antages, at de døde. Museet huser mange for-

skellige historiske artefakter, bl.a. en buddha-

statue og en pæn samling af amerikanske biler 

fra 1950’erne til 1970’erne.

Efter et historisk tilbageblik 

går det op ad bakke. Efter 328 

trin når vi toppen, hvorfra vi 

har vi udsigt til den frodige 

natur og den hyggelige by, og 

som solen sænker sig, nyder 

vi et flot og farverigt show på 

himlen, inden vi går ned igen.

Om aftenen mødes vi til en god 

middag på en lokal restaurant, 

hvor vi meget vel kan komme 

til at smage nudelsuppe, stegt 

ris og nogle af de barbequeretter, Luang Pra-

bang er særlig kendt for.

Dag 3. Luang Prabang, et møde med 

munkene og en tur i Pak Ou-grotterne

Vi står tidligt op, for at se hvordan byens 

munke samler almisser ind. Gaderne fyldes af 

orangeklædte munke, og de lokale tager opstil-

ling langs vejen for at donere mad og andre 

ting til dem. Munkene er højt respekteret,  

og alle laoter bør på et tidspunkt i deres liv 

leve som munke. Denne morgenceremoni er 

blevet lidt af en turistattraktion, men uanset er 

den en indgroet del af livet i byen – og ganske 

smuk at være vidne til. 

Efter morgenritualet tager vi tilbage til hotellet 

og spiser morgenmad, inden vi skal videre til 

nogle af byens templer. Vi besøger Wat Visoun, 

et tempel fra det 16. århundrede, 

der også fungerer som et lille 

museum, og herefter lægger vi 

vejen forbi det ”nyere” Wat Aham-

tempel fra det 19. århundrede. 

Sidste tempel på dagsordenen er 

Wat Xieng Thong, et overvældende 

tempelkompleks, spækket med 

guld og fine mosaikker. 

Fra byens kulturelle oase skal vi 

videre ud i naturen ad flodens 

maleriske vej. Nærmere betegnet 

Pak Ou-grotterne, der er et hule-

system, der ser ud som om det er hakket ind i 

klipperne. Helt kulturforladt er stedet dog ikke. 

Det er nemlig her, vi finder Tam Ting-hulerne, 

der siden det 15. århundrede har været hjem 

for ”pensionerede” buddhastatuer fra forskel-

lige templer rundt omkring i Laos, og i dag er 

der mere end 2500 af slagsen gemt i mørket. 

Vi undersøger grotterne i eget tempo og finder 

tilbage til båden, som sejler os tilbage gennem 

det grønne landskab, hvor vi får et glimt af det 

liv, der leves ved bredderne. Vi sejler ind i solned-

gangen og nyder igen i dag solens smukke farve-

Laos og Cambodia - vild natur og verdensarv
16 dage 

Vi skal også besøge 
kongepaladset, som 
si-den 1975 har 
fungeret som natio-
nalmuseum, efter 
kongefamilien blev 
styrtet af kommuni-
sterne

Pak Ou-grotterne er som hugget ind i klippesiden og fyldt med mere end 2500 pensionerede buddhaer.
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Buddha har fået storhedsvanvid her i Pakse, hvor den 
velkendte figur når en højde på 30 meter i siddende        
        position.

Vi shopper på et lokalt marked, hvor der hersker et lokalt virvar omkring frugt, grønt og andet godt. 

spil, denne gang når de sidste lysglimt reflekteres 

i floden og solen går ned bag bjergene. Aftenen 

er til fri disposition, men det er ingen sag at 

finde et godt spisested.

Dag 4. Luang Prabang, cykeltur 

til stammelandsbyer

I dag skal vi besøge tre skønne 

stammelandsbyer, Ban Ou, Ban 

Ouay og Ban Thapene, og vejen 

dertil foregår på cyklen. Lands-

byerne er hjemsted for nogle af 

områdets traditionelle stamme-

folk, Lao Loum, Lao Soung og Lao 

Therng, der på hver sin måde skil-

drer det traditionelle Laos. 

I landsbyerne har vi god tid til at 

se os omkring og måske få en god snak. Hånd-

værket har en stor plads i landsbylivet, hvor hver 

stamme sætter deres tydelige præg gennem væv-

ning, træhåndværk og mad – og det skal vi selv-

følgelig både se nærmere på og smage på, når vi 

nyder en god frokost med de lokale. 

Resten af dagen kan enten bruges på at 

udforske byens hyggelige gader, nyde en 

kold, lokal øl på en fortovscafé eller tage 

turen til Kuang Si-vandfaldet. Et bedårende 

vandfald, der består af et stort fald på 60 

meter samt flere lag af skønne, forfriskende 

pools og mindre fald, der lokker til en kold 

dukkert på en varm dag. 

Dag 5. Luang Prabang – Pakse, besøg 

ved en kæmpebuddha og på museum

Vi spiser morgenmad 

og kører til lufthavnen, 

hvorfra vi skal flyve 

til Pakse i det sydlige 

Laos. Selv om byen i 

sig selv ikke udgør den 

store attraktion, er den 

springbræt for et utal af 

spændende oplevelser i 

regionen. 

Ved ankomst til byen 

skal vi besøge det lokale museum, der tager 

os med på en lille rejse tilbage i tiden og giver 

os et indblik i den historie, der har gjort Laos, 

og ikke mindst Champasak-provinsen, til det 

den er i dag. Efter besøget på museet skal vi 

videre til Wat Chompet-templet, hvor vi bl.a. 

skal møde en forgyldt buddha i kæmpeformat. 

Med sin højde på 30 meter er den siddende 

buddha faktisk landets største.

Efter dagens kulturelle program er der shop-

ping på programmet ved byens marked, hvor 

det emmer af heftig aktivitet i et mylder af 

høns, handlende og sælgende. Foruden fisk og 

frugter i alle regnbuens farver, støder vi også 

på plasticgøjl og souvenirs, men ikke mindst er 

her et larm og leben, som det hører sig til på 

et ægte asiatisk marked.

Vi indlogeres på et dejligt hotel i Champasak, 

hvor vi nyder en rolig aften ved Mekongfloden. 

Dag 6. Pakse – Khong Island, 

tempelbesøg og smuk natur

Naturen og historien har fundet sammen i et 

flot samarbejde ved Wat Phou-templet, der 

udgør dagens første oplevelse.

Wat Phou-templet ligger smukt og dramatisk 

ved foden af Mount Phu Kao. Her blev der alle-

rede 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 buddhi-

stisk tempel siden det 13. århundrede, hvor 

buddhisme blev den officielle religion i landet. 

Vi lader os betage af den smukke arkitektur og 

tager os god tid til at fordybe os i de interes-

sante ruiner, som på mange måder minder om 

de ruiner, vi skal se ved Angkor Wat, som også 

er fra denne tidsperiode. 

Laos og Cambodia - vild natur og verdensarv
16 dage 

Efter dagens kulturelle 
program er der shop-
ping på programmet 
ved byens marked, 
hvor det emmer af 
heftig aktivitet 



7

LAOS STAMMEFOLK

Laos tæller ca. 80 forskellige etni-
ske grupper, der adskiller sig i både 
sprog, religion og skikke. Vi besøger 
bl.a. Laos Loum-folket, hvis livs-
stil minder en smule om thaiernes, 
de animistiske Lao Theung-folk og 
bjergfolket, Laos Soung, der fortsat 
forsøger at lever som det nomade-
folk, de oprindeligt er, om end den 
laotiske regering gør det svært at 
følge traditionerne.
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WAT PHOU-TEMPLET

Wat Phou-templet er et af Laos’ ældste arkæolo-
giske levn. De første templer i området blev byg-
get i det 5. århundrede, men de fleste stammer 
fra tiden mellem det 11. og 13. århundrede. Wat 
Phou blev bygget på en tid, hvor laoterne stadig 
var hinduer, men som årene gik og buddhismen 
gjorde sit indtog, blev templet buddhistisk. Selv 
om der i dag kun er ruinerne tilbage, tiltrækker 
stedet stadig pilgrimme, særligt omkring tredje 
fuldmåne, hvor lokale buddhister, munke og 
andet godtfolk afholder en række ceremonier og 
festligheder omkring templet. 
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Fra templet ved bjerget har vi et par timers kør-

sel foran os. Helt kedeligt bliver det dog ikke. 

Dels fordi vi har udsigt til de skønne, grønne 

naturscenerier, der byder sig undervejs. Dels 

fordi vi lægger vejen forbi et lille tempel og en 

lokal landsby, inden vi kører det sidste stykke 

til Khong Island. 

Endnu engang har vi fornøjelsen af at blive 

indlogeret ved Mekongflodens bredder på et 

skønt hotel, som inviterer til en afslappende 

aften midt den store natur. 

Dag 7. Khong Island, tur til Khone 

med kolonitid og vandfald

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 tydelige spor. Vi ser nærmere på 

nogle af de gamle franske huse, som stadig 

står, og 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. 

Fra Ban Khone skal vi videre til Liphi-vandfal-

det med tuk-tuk. Vandfaldet udgør en naturlig 

grænse mellem Laos og Cambodia, og vi får 

Mekongflodens kræfter helt tæt på, når vi nyder 

udsigten fra et udkigspunkt eller går langs de 

brusende vandmasser. 

Dagen fortsætter i Mekongflodens tegn, når vi 

skal ud på en bådtur. Her bliver vi forhåbent-

lig overrasket med en hilsen fra nogle af de 

delfiner, der lever på disse kanter 

af Mekongfloden, inden vi fortsæt-

ter videre til det, der for nogle vil 

være dagens højdepunkt. Khone 

Phapeng-vandfaldet, Sydøstasiens 

største vandfald, der i folkemunde 

betegnes som Østens Niagara. 

Her bruser millioner liter vand over 

stenformationerne hvert sekund, 

men udover de kraftige vandmas-

ser har vandfaldet faktisk ikke så 

meget til fælles med Niagara, da dette i mod-

sætning til Niagara er relativt fladt og strækker 

sig over et længere stykke ad Mekongfloden. 

Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til 

hotellet på Khong Island, hvor vi nyder skum-

ringen over floden.

Dag 8. Khong Island – Tad Lo, vandfald, 

kaffeplantager og håndværk

I dag skal vi for første gang lidt på afveje fra 

Mekongfloden, når vi kører til Tad Lo. Et sandt 

mekka for naturelskere med hang til vandfald – 

måske endda det mest idylliske sted i hele Laos. 

Området ligger på et plateau i ca. 1200 meters 

højde, der er dækket med plantager og koncen-

treret jungle, tilføjet floder, der til tider kaster 

Fra 1893 til 1953 
herskede fransk-
mændene i Laos, 
og det har sat sine 
tydelige spor i både 
by og land

Ban Khone ligger måske langt uden for alfarvej, men 
alligevel var det her vi finder resterne af Laos’ første 
jernbane. 

I folkemunde omtales Khone Phapeng-vandfaldet som Østens Niagara. Måske en overdrivelse men ikke desto 
mindre et smukt syn. 

sig ud over plateauets kanter i smukke vandfald. 

På vejen besøger vi en lille landsby, der er 

kendt for noget så specielt som at lave knive. 

Her ser vi, hvordan de 

lokale laver knive ved hjælp 

af traditionelle teknikker, 

inden turen går videre til 

en nærliggende teplantage, 

hvor det er teproduktionen, 

vi får et indblik i. 

Vi nærmer os dagens ende-

lige mål, når vi holder en 

pause ved Tad Fan-vand-

faldet. Et storslået tvil-

lingevandfald, hvor de to fald, side om side, 

nærmest bruser om kap ned i det grønne dyb 

– som taget ud af en scene fra Jurassic Park. 

Vi holder en lille pause og tager måske en duk-

kert i de kolde pools.

Næste stop på turen er markedet i Paksong. 

Endnu engang oplever vi det hektiske laotiske 

markedsliv, hvor der bliver handlet i gulvhøjde, 

og vi får måske en lille snack, nu vi er her. 

Fremme i Tad Lo bliver vi mødt af de mange 

vandfald, hvis monotone brusen kan høres på 

god afstand. Vi indlogeres på en lodge et sten-

kast fra Tad Lo-vandfaldet og nyder rsten af 

dagen er på egen hånd – med afslapning eller 

en frisk dukkert i floden. 
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Ved Bakong-templet venter en helt særlig oplevelse, når vi skal velsignes af templets munke, der chanter og sprøjter med helligt vand med det formål at sikre os et godt 
helbred og en god rejse. 

Dag 9. Tad Lo – Pakse, vandfald 

og besøg i landsby

Vi står op til lyden af vandfaldets beroligende 

rumlen og nyder en halv fridag i naturen, inden 

vi kører i retning af Pakse.

Tad Lo-vandfaldet, som vi bor ved, er områdets 

mest kendte. Men der er god grund til også at 

udforske nogle af de øvrige vandfald i områ-

det. Mens Tad Lo-vandfaldet er 

en samling af flere vandfald, hvis 

små afkroge kan sonderes på 

en gåtur langs bredden, er Tad 

Soung sådan et vandfald, der 

med sit 90 meters fald er værd at 

falde i staver over for en stund. 

Det sidste vandfald, Tad Hang er, 

trods sine brusende vandmasser, 

et ideelt sted at bade.

På vejen til Pakse skal vi besøge 

en khmerlandsby. Kulturen og traditionerne i 

khmerlandsbyerne er markant anderledes end 

i de laotiske stammelandsbyer, og det skal vi 

selvfølgelig høre mere om, når vi går en tur og 

møder de lokale. 

Inden dagen går på hæld, er der endnu et 

vandfald på programmet, og trods de mange 

vandfald vi har lagt øjne og ører til, skuffer 

Tad Pha Suam ikke. Vi tager en lille pause ved 

vandfaldet, betragter det fra flere sider og når 

måske en lille dukkert, inden vi kører videre.

Dag 10. Pakse – Siem Reap

Vi nyder morgenen i vores eget tempo, inden vi ved  

middagstid flyver mod Siem Reap i Cambodia.

Der er ingen tvivl om, at byen er mest kendt for 

det nærliggende tempelkompleks Angkor Wat. 

Men byen er i sig selv også værd at besøge. 

Siem Reap er både chic, fransk og forførende 

– og ikke mindst de kulinariske oplevelser er 

værd at undersøge nærmere. 

Vi finder os til rette og nyder 

en eftermiddag på egen hånd.

Dag 11. Siem Reap, tempel-

besøg og Tonlé Sap-søen

Forude venter en spændende 

dag, når vi skal udforske 

nogle af khmerrigets temp-

ler omkring byen. Til sammen 

udgør byens templer en af 

verdens største seværdighe-

der, og naturligvis er disse på UNESCOs liste 

over verdensarv. 

Vi kører gennem et landskab med rismarker og 

sukkerpalmer, som er typisk for store dele af 

Cambodia, hvor bønderne spænder okser for 

plovene og deres vogne. 

Som det første skal vi besøge templerne i den 

såkaldte Rolous-gruppe, som var centrum for 

khmercivilisationen, kendt som Hariharalays. 

Det var den første by, som Angkors konger 

Laos og Cambodia - vild natur og verdensarv
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Vi kører gennem et 
landskab med ris-
marker og sukker-
palmer, som er 
typisk for store 
dele af Cambodia

byggede i det 8. og 9. århundrede med de tre 

hovedtempler: Bakong, Lolei og Preah Ko. 

Ved Bakong-templet møder vi de bosid-

dende munke, der vil afholde en velsignel-

sesceremoni for os, der efter sigende skulle 

sikre et godt helbred og en fortsat god rejse. 

Vi bliver tildelt en måtte, sætter os ned, og 

så sprøjtes der ellers med helligt vand, alt 

imens munkene chanter. Afslutningsvist får 

vi et stykke hellig snor bundet om håndled-

det, som skal minde os om denne lille, finur-

lige seance. 

Efter frokost holder vi en pause fra temp-

lerne og tager på en sejltur på den kæmpe- 

store Tonlé Sap-sø syd for Siem Reap, hvor  

befolkningen lever langs bredden i deres hytter 

på høje pæle eller i husbåde.

 

Her skifter vandstanden dramatisk med årsti-

den, og der er helt op til 10 meters forskel på 

den tørre periode og regntiden. 

Vi sejler forbi en landsby, 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 forberedt på, at befolkningen i dette 

område lever under trange kår – en levevis 

som gør sig gældende for store dele af den 

cambodianske befolkning. 



11

TONLE SAP-SØEN

Tonlé Sap-søen er til tider Sydøstasiens 
største ferskvandssø, når vandstanden 
i regntiden stiger med op til 10 meter. 
Vejrforholdene stiller store krav til de 
mennesker, som lever på søen, som har 
bygget huse på pæle og pontoner for at 
undgå oversvømmelser. Alligevel stiger 
vandstanden til tider så voldsomt, at de 
lokale er nødt til at genhuse sig i deres 
små både, mens deres huse i en periode 
ligger under vand.
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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 fantas-
tiske stemninger. 
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De forskellige laotiske stammekulturer markerer bl.a. deres identitet gennem håndværket, hvor små detaljer i klædedragterne kan afsløre både status og etnisk 
baggrund. 

Efter en berigende dag i landlige omgivelser, 

nyder vi en god aften i den hyggelige by på 

egen hånd. 

Dag 12. Siem Reap, Angkor Thom 

og Angkor Wat

Dagen i dag vil for nogle stå 

som rejsens absolutte højde-

punkt. Det er oplevelser i ver-

densklasse, der venter os, når 

vi skal besøge en række impo-

nerende templer, som alle er på 

UNESCOs liste over verdensarv. 

Som det første skal vi be-søge 

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 gennem vægge, døre, trapper og tage. 

Man kan næsten ane en kamp mellem civili-

sation og natur, og vi tager os god tid til at 

udforske og fotografere dette meget udtrykke-

lige 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 østpor-

ten, også kaldet Victory Gate, til den antikke 

by Angkor Thom, der i sin tid var tempelkom-

pleksets største kongeby under Kong Jayavar-

man VII. Ved porten bydes vi velkommen af en 

række stenstatuer, og vi fortsæt-

ter i retning af det imponerende 

Bayon-tempel. Her bliver vi for 

alvor mødt af khmerarkitekturens 

detaljerigdom, når vi står ansigt til 

ansigt med gigantiske skulpturer og 

udsmykninger 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 slangelig-

nende naga med ni hoveder som beskyttelse af 

byens velstand, mens en elefant med tre hove-

der har lotusblomster, symbolet på buddhisme, 

i alle snablerne. Et imponerende, næsten livag-

tigt 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 

største religiøse værk, bygget til ære for hin-

duguderne. Komplekset fra det 12. århundrede 

er udtænkt, som man forestillede sig, der så 
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ud på Meru-bjerget, hvor hinduguderne boede. 

Vi spiser 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 Suryavarman udkæm-

pede 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 skil-

dring 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 bygnings-

værk, der hver eneste dag slår benene væk 

under turister fra hele verden. Motivet af Angkor 

Wat er også afbilledet på Cambodias flag som et 

symbol for khmerfolkets sjæl, og det har sågar 

også lagt navn og logo til landets nationaløl. 

Dag 13. Siem Reap – Phnom Penh, 

besøg i landsby og på marked

I dag skal vi fra en cambodiansk storby til den 

næste, når vi kører mod Phnom Penh. Landets 

travle hovedstad. 
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Sølvpagoden i Phnom Penh er et af byens smukkeste vartegn, hvor gulvet er dækket med intet mindre 
end 5 tons sølv. 

Cheoung Ek er bare en af de røde khmerers mange mange killing fields.

Vi har en tur på ca. 5 timer foran os, så vi væl-

ger at bryde køreturen op med nogle stop på 

vejen. Første stop er en khmerlandsby, hvor vi 

får et interessant kig ind i den traditionelle kul-

tur, 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 khmersam-

fund. 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. 

Fra landsbyen sætter vi kursen 

mod Phnom Penh, men vi kryd-

rer dog lige turen med et stop 

på et helt særligt marked, hvor 

vi kan se frem til bunkevis af 

delikatesser. Skuon, også kendt 

som Spiderville, er kendt for sine 

8-benede kryb, men heldigvis 

har de lokale formået at trylle fugleedderkop-

per og andre kryb om til big business i form af 

proteinholdige delikatesser. Skulle appetitten 

være vækket, nyder vi en lille smagsprøve.

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.

Laos og Cambodia - vild natur og verdensarv
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Cambodia er et land 
i fuld fremdrift, og det 
travle liv i byens gader 
vidner om et folkefærd 
i rivende udvikling

Dag 14. Phnom Penh, et kig tilbage på 

folkedrabet og en tur i Sølvpagoden

Cambodia er et land i fuld fremdrift, og det 

travle liv i byens gader vidner om et folkefærd 

i rivende udvikling. Alligevel skal vi ikke mange 

år tilbage, før det var en hel anden virkelighed, 

der herskede i Cambodia under folkedrabet fra 

1975-1979. 

Vi starter dagen på skolebænken ved den tid-

ligere skole, Tuol Sleng Genocide Museum, 

også kendt som S-21. Her kommer vi gennem 

flere ’klasselokaler’, som under folkedrabet 

blev brugt til tortur i alle 

afskygninger. 

Det skønnes, at op mod 

15.000 mennesker har 

været indsat og mistet livet 

i disse lokaler, og i sidste 

ende var det kun syv men-

nesker, som overlevede. 

Efter besøget i S-21 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 Khmer Rouge 

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 fortæller en historie om livet og 

ikke mindst døden i 70’ernes Cambodia. Vi 

summer lidt over historien, inden vi skal på 

sightseeing af mere opløftende karakter.

Ved nationalmuseet i centrum af byen skruer 

vi tiden meget længere tilbage. Her skal vi bl.a. 

lære mere om den ældgamle khmerkultur, som 

vi også hørte om ved Angkor Wat. Fra natio-

nalmuseet 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 dækket 

med 5 tons skinnende sølv. Alligevel er det ikke 

gulvet, der udgør hovedattraktionen. Det egent-

lige trækplaster er nemlig en lille smaragdbud-

dha, om end den større guldbuddha prydet med 

9584 diamanter kan synes mere iøjnefaldende. 

Vi afslutter dagen i hinandens selskab med en 

god middag på en lokal restaurant.

Dag 15. Phnom Penh, en tur 

med cykeltaxa og hjemrejse

Vi har en halv dag til at suge de sidste ople-

velser  til os – og det skal foregå på lidt alter-

nativ manér.

Vi bliver hentet af en karavane af cykeltaxaer 

og så går turen ellers gennem storbyens gade-



15

mylder til Wat Phnom, byens ældste skrin, som 

ofte opsøges af lokalbefolkningen, der beder 

om held og lykke før en eksamen eller et vigtigt 

forretningsanliggende. Vi har ca. halvanden 

time i cykeltaxaen, så hav kameraet parat og 

knips et par fine motiver.

Næste stop er byens russiske marked, som 

egentlig ikke er særlig russisk. Markedet hed-

der sådan, fordi russiske tilflyttere handlede 

her i 1980’erne, hvor det politiske forhold mel-

lem Cambodia og det daværende Sovjetunio-

nen var brandvarmt. 

Her kan vi afprøve vores handelstalent i de 

mange boder, hvor af nogle sælger virkelig 

fine souvenirs i form af træfigurer, sølvsmykker, 

silke og meget andet. Her findes også masser 

af tøj med kendte mærker i ryggen, hvis ægt-

hed dog ikke kan garanteres. 

Markedet har et godt gadekøkken, og måske 

vi vælger at indtage frokosten her, inden  

vi skal tilbage til hotellet og videre til luft-

havnen. 

Vi flyver sidst på eftermiddagen, har et stop 

undervejs og rejser henover natten, inden vi er 

fremme i Danmark i morgen tidlig. 

Dag 16. Ankomst til Danmark

PHNOM PENH 

Phnom Penh er en by i fuld fremdrift.
Tusindvis af motorcykler suser gennem 
gaderne, det oser fra gadekøkkenerne 
og der er et livligt virvar uden lige på 
markeder og langs byens floder. Trods 
den ærkeasiatiske storbystemning er 
der tydelige spor af franskmændenes 
tid i landet, og selv i maden finder vi 
referencer til flere af de kulturer, der 
gennem tiden har villet have en bid af 
Cambodia. 
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