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Eksperter i eventyr



LAOS & CAMBODJA
Det er livsbekræftende at rejse i Laos og Cambodja. 
På den ene side føler man nærmest at man 
træder ind i historiebøgerne med arkitektoniske 
mesterværker bygget af kongedømmer for over 
1000 år siden og en dramatisk fortid, som trækker 
spor op til i dag. Samt ikke mindst 2 folkefærd, som 
for nogles vedkommende lever et liv, som for os 
ligger hundrede år tilbage. 

Pris: kr. 21.500,- per person i delt dobbeltværelse. 
Tillæg ved 4 dages badeforlængelse:  kr. 3.000,- per person for Tamu Resort
Tillæg ved 4 dages badeforlængelse:  kr. 3.100,- per person for Independence Hotel
Tillæg ved 4 dages badeforlængelse:  kr. 3.550,- per person for Sokha Resort 
Hotel standard: 3* og 4* hoteller samt 2* lodge i Nong Kiau

Rejsedato:  29. januar - 13. februar 2017

Dag 1: Afrejse København  
Check-in i Københavns lufthavn kl. 11.30 
og afrejse med Thai Airways kl. 14.00 med 
flyskifte i Bangkok til Luang Prabang. 

Dag 2: Ankomst Luang Prabang 
I lander i Luang Prabang og møder i 
ankomsthallen guiden og kører med bus 
til midtbyen. Blandingen mellem byens 
arkitektoniske udtryk og stedets indbyggere 
- de orangeklædte buddhistiske novicers 
vandring fra skole til pagode, unge piger 
kørende på cykel med en lille paraply til 
dække for solen eller mama i sidevognen på 
motorcykeltaxaen på vej hjem fra markedet - 
gør den centrale bydel utrolig stemningsfuld. 
Efter frokost check-in på hotellet og tid til få 
et bad og slappe lidt af. Inden aftensmaden 
tager I på en lille spadseretur rundt i centrum 
- indsnuser stemningen og får fornemmelse af 
Laos gamle kongeby.    
3* Mouang Thong Hotel, Deluxe værelse (F, A) 

Dag 3: Luang Prabang  
Efter morgenmad er der byrundtur. I går 
til kongepaladset, hvor der er adgang til 
både de officielle modtagelsesrum og de 
private gemakker. Kong Sisavong og hans 
familie levede her indtil 1977, inden de blev 
tvunget i internt eksil af det kommunistiske 
styre og senerehen døde under mystiske 
omstændigheder. Enkelte fra den royale 
familie lever stadigvæk i Luang Prabang, men 
under mere ydmyge forhold, som hotelejer 
og uden nogen officiel status.  Turen går forbi 
Xieng Thong - det flotteste og et af de mest 
betydningsfulde templer i Laos. Og i Wat 
Aham får I et indblik i landets største religion 
buddhismen. Med farverige vægmalerier 
fortælles om Buddhas liv, men med drabelige 
tegninger ligeledes om konsekvenser af en 
buddhists dårlige opførsel. Fri efter frokost til 
selv at opdage byen. For dem som har lyst, 
går rejselederen sidst på eftermiddagen til 
toppen af Phousi højen, hvor der er udsigt 

16 DAGES RUNDREJSE MED DANSKTALENDE GUIDE
På den anden side føler man sig midt i nuet, fordi 
laoterne og cambodjanernes trods en tilværelse 
med hårde odds, synes at besidde en - på samme 
tid - indre ro og ydre handlekraft, der afspejler en 
tro på en positiv udvikling for dem selv personligt 
og for landet. Det er et indtryk som sniger sig ind på 
én og som man tager med sig hjem som et livslangt 
ferieminde. Mulighed for 4 dages badeforlængelse af 
turen i kyst-/bade byen i Sihanoukville.

over byen, Mekongfloden og horisontens 
bjerge.      
3* Mouang Thong Hotel, Deluxe værelse (M,F) 

Dag 4: Luang Prabang - Nong Kiau    
Dagen starter tidligt, for at opleve de 
orangeklædte munke og novicers tiggergang 
gennem byens gader. Her står de lokale 
beboere og giver lidt mad i munkenes krukker, 
som kommer forbi i mindre processioner. 
I går forbi morgenmarkedet, der foregår i 
gaderne omkring kongepaladset og hvor man 
udover kinesiske tekstiler, lokale morgenmads 
produkter, også kan købe delikatesser som 
muldvarper, biller, frøer og grillede flagermus. 

Efter morgenmad på hotellet besøges et 
par familieforetagender som på simpel 
håndværksmæssig vis laver silkeklæder 
og naturpapir. I kommer også forbi Henry 
Marhuts gravsted - den franske eventyrer der 
genfandt Angkortemplerne, som besøges i 
Cambodja. 

Senere sejler I på Mekongfloden til Pak Ou 
hulen med hundredvis af buddhafigurer med 
armbånd omkring sig - en slags signatur fra 
tidligere laotiske besøgende med henblik på 
at deres bønner bliver fysisk synliggjort på de 
små statuer og forhåbentligt hørt. Fra grotten 
i bus til Nong Kiau Riverside Lodge - stedet 

ligger i nogle fantastiske naturomgivelser 
med udsigt til skov, bjerge og floden, hvor 
den nærliggende minoritetslandsbys beboere 
kommer for at bade og vaske tøj. 

Jeres gåtur i landsbyen kan være lidt af 
en øjenåbner, da det er simple forhold 
indbyggerne bor under. Men selv hvis man 
forundres og synes at kontrasten til ens egen 
hverdag er stor - ja endog til livet i Luang 
Prabang - så synes de at leve lykkeligt her. 
2* Nong Kiau Lodge, Bungalow værelse (M,F,A)

Dag 5: Nong Kiau   
Formiddagens program byder på bådtur op 
ad floden, hvor det naturmæssige og landlige 
er i højsædet. Bådturen ender ved Muang 
Ngoi, hvor I oplever hvordan hverdagen 
går sin rolige gang, og landsbybeboernes 
traditionelle levevis i stor udstrækning er 
upåvirket af den teknologiske revolution 
og det hektiske liv, som foregår andre 
steder på kloden. Inden da går I en tur i flot 
naturområde med kalkstensbjerge dottet 
rundt i det grønklædte landskab, inden I når 
frem til Tham Kang klippegrotten, hvor den 
lokalkommunistiske ledelse forskansede sig 
under amerikanske bombardementer fra 
1964-1973. Efter frokost i Muang Ngoi sejles 
der tilbage til Nong Kiau. 
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Resten af eftermiddagen kan man nyde på 
terrassen eller spadserer i disse pittoreske 
smukke omgivelser omkring Nong Kiau. I 
rigtig mange mindre landsbyer kan man 
opleve et levn fra Laos’ franske kolonitid, 
nemlig spillet petanque. Mange steder vil man 
sidst på eftermiddagen opleve landsbyer som 
nærmest synes tømt for mænd, lige indtil man 
finder petanque-banerne, hvor mændene har 
forsamlet sig og er i gang med dagens dueller. 
2* Nong Kiau Lodge, Bungalow værelse (M,F,A)

Dag 6: Nong Kiau - Siem Reap 
Transfer til Luang Prabang lufthavn og 
fly til hjertet af Cambodja, til Siem Reap, 
hvor den nyere cambodjanske historie 
begynder, nemlig ved det verdensberømte 
tempelkompleks Angkor. Angkor er et 
30 km² stort område, der rummer over 
50 templer opført over knap 600 år. Efter 
hotelcheck-in kigges der lidt på byen. 
Aftenens restaurantbesøg byder på klassisk 
cambodjansk “Apsara” danseoptræden, der 
inkluderer temaer fra landets historie, arbejdet 
i markerne og kærlighedsromancer.     
4* Somadevi Hotel - Deluxe Poolview vær (M,F,A) 

Dag 7: Siem Reap                                                                                                  
I et roligt tempo og med vinden som 
behagelig aircondition i den - fortil og i 
siderne - åbne motorcykelrickshaw ser I de 
centrale arkitektoniske perler i den klassiske 
Khmer arkitektur: Angkor Thom Sydport, 
Bayon, Baphuon og Elefanternes terrasse. 
Mange af templerne rummer en sand 
uovertruffenhed og er et bygningsmæssigt 
bevis på Khmer folkets storhed fra 9. - 15. 
århundrede.  Efter frokost er det så tid til at 
tabe kæben, når vi besøger Angkor Wat – 
Sydøstasiens største religiøse bygningsværk 
og et af verdenens menneskeskabte 

vidundere. Udover forbavselsen over 
Angkor Wats storslåethed imponeres man 
ligeledes over, hvor fantasifuldt og detaljeret 
denne kultur var i udførelsen af dette 
enorme tempelkompleks. Vejen går forbi 
jungletemplet Ta Prohm, hvor træerne praktisk 
er vokset på og henover bygningen.   
4* Somadevi Hotel - Deluxe Poolview vær (M,F) 

Dag 8: Siem Reap   
Udflugt til en lille by udenfor Siem Reap, hvor 
I får et indblik i livet på landet. Overtro har et 
stærkt tag i en del cambodjanere, som tror at 
guder og ånder har medindflydelse på deres 
skæbne her på jorden. Og i landsbyernes 
pagoder beder de til at overjordiske 
skabninger og får munkens velsignelser i 
henhold til at bringe lykke til familien og 
give vand og vejr til et godt høstudbytte. 
I Cambodja er forårsmånederne en meget 
arbejdsintensiv periode i markerne. Efter 
besøg i pagoden vil I på cykeltur rundt om 
landsbyen se at dyrkning af ris kræver megen 
manpower og er hårdt arbejde.  Oftest mellem 
5 til 10 personer på en linje skærer de med 
segl sig vej gennem rismarkerne i stærk 
solskin og 30 - 35 graders varme. Frokost i 
byen og eftermiddagen fri på egen hånd.  
4* Somadevi Hotel - Deluxe Poolview vær (M,F) 

Dag 9: Siem Reap - Phnom Penh  
Bus til Phnom Penh, som er en fantastisk smuk 
by, der stadig står forholdsvist uberørt - uden 
mange uskønne højhuse som i andre asiatiske 
storbyer. Med dens brede boulevarder vil 
man opleve en hovedstad, hvor lyset fra oven 
får frit spillerum og giver byen sin særlige 
karakter alt efter tidspunktet på dagen. Sidst 
på eftermiddagen sejler I med sunset-cruise 
på Ton Le Sap floden og spiser senere på den 
kendte restaurant FCC.   
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F,A) 

Dag 10: Phnom Penh  
Byrundtur til paladsområde, hvor den 
nuværende konge Norodom Sihamoni bor. I 
ser Chan Chaya Pavillonen og Kroningshall’en. 
I samme område finder vi Sølvpagoden, 
hvor gulvet er dekoreret med over 5.000 
sølvfliser, der hver vejer 1 kg. Her står også den 
imponerende guld Buddha dekoreret med 
9.584 diamanter og andre unikke kunstskatte.

Bagefter åbenbares byen for jer, når I i 
passagersædet på en cykelrickshaw kører 
rundt i byens gader og passerer Wat Phnom, 
banegården, Uafhængighedsmonumentet og 
nsotalgiske, arkitektoniske levn fra den franske 
kolonitid. 

Efter frokost tager I på besøg hos Tabhita. 
Tabhita er et af de lysende eksempler på 
hvorledes man kan blande en god sags 
tjeneste med en sund og innovativ forretning. 
Her får fattige kvinder uddannelse i at bruge 
deres håndværksmæssige færdigheder til 
at lave varer af høj kvalitet. Produkterne 
mixer cambodjansk og vestligt design. 
Eftermiddagen sluttes med en gåtur langs 
“artstreet“. En charmerende gade der er kendt 
for sit væld af kunstnere, der her i deres åbne 
værksteder står og arbejder med deres kunst. 

Om aftenen køres I til restauranten 
Romedeng. Romedeng har ligesom Tabhita et 
socialt mål. Her uddannes unge cambodjanere 
fra fattige kår - herunder tidligere gadebørn - 
til at kunne arbejde i fremtiden som tjenere og 
kokke samtidigt med at de sikres skolegang. 
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F,A) 
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INKLUDERET I PRIS

•	 Flybilllet	København	-	Luang	Prabang	
/ Phnom Penh - København med Thai 
Airways.

•	 Lufthavnsskatter	med	Thai	Airways	ved	
turens offentliggørelse på  kr. 2.737,- 

•	 Al	transport	i	Laos	&	Cambodja	i	bus,	
båd og fly. 

•	 3*	&	4*	hoteller	samt	2*	lodge	i	Nong	
Kiau

•	 Pension:	Al	morgenmad,	 
12 x frokost og 8 x aftensmad.

•	 Alle	aktiviteter	&	entreer	nævnt	i	
program.

•	 Engelsktalende lokal guider

•	 Dansk	rejseleder	med	omfattende	
kendskab	til	Laos	&	Cambodja 

IKKE INKLUDERET I PRIS

•	 Drikkevarer,	ikke	nævnte	måltider	og	
rejseforsikring

•	 Visum	til	Laos	(USD	35)	&	visum	til	
Cambodja	(USD	30)

•	 Drikkepenge	per	person	(ca.	kr.	450,-)

BEMÆRK

•	 Enkeltværelsestillæg	for	16	dages	
rejse: kr. 3.050,- 

•	 Mulighed	for	forlængelse	
med 4 nætters badeferie - 
enkeltværelsestillæg afhængig af hotel 
valg

•	 Provinstilslutning	til	København.	Ring	
og hør om muligheder og priser.

•	 Der	tages	forbehold	for	trykfejl,	
ændringer i valutakurser, forhøjede 
lufthavnsskatter. 

Dag 11: Phnom Penh  
Denne dag byder på 2 muligheder. Enten en 
hel dag fri til oplevelser på egen hånd. Eller 
blot eftermiddagen på egen hånd, mens I 
på en udflugt om formiddagen vil opsøge 
stederne der bevidner Cambodjas histories 
mørkeste kapitel - tiden under Khmer 
Rouge. I besøger Toul Sleng-museet, hvor 
Khmer Rouge-styret med Pol Pot i spidsen 
torturerede og dræbte i hundredtusindvis i 
perioden 1975-78. I får den groteske historie 
om regimets brutale »sociale reformer«, der 
på ganske få uger lukkede bl.a. læreanstalter, 
aviser og beordrede byboerne ud til 
landdistrikterne, hvor hårdt fysisk arbejde i 
12-15 timer om dagen ventede. Rede penge 
blev afskaffet, postvæsnet nedlagt og vor 
tidsregning suspenderet.  

I kommer også forbi Choeung Ek Killing 
Field, som var en udryddelseslejr - i dag et 
mindested for Khmer Rouge tidens ofrer. 
Udflugten er med motorcykelrickshaw og 
vejen til og fra Killing Field går via mindre veje 
gennem private boligområder og viser en 
anden side af byen.    
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M) 

Dag 12: Phnom Penh - Kep  
Bus til Kep som er en af Cambodjas bedst 
bevarede hemmeligheder. Kystbyen er 
det foretrukne “get away-sted“ for folk fra 
Phnom Penh - internationale som lokale. 
Denne søvnige fiskerby blev opdaget af 
franskmændene, da konturerne af kysten 
mindede dem om den franske riviera. Derfor 
skød hurtigt den ene franske kolonibygning 
op efter den anden, og store cocktail-parties 
blev afholdt her. Frokosten indtages ved 
restauranten ved fiskerlejet. Efter noget 
godt i maven checkes der ind på hotellet. 
Eftermiddagen er på egen hånd.   
3* Beach House Hotel - Standard værelse (M,F,A) 

Dag 13: Kep   
I tager en dag uden seværdigheder og 
sightseeing, men hopper i stedet på en båd og 
sejler ud til Kanin øen. Øen er indbegrebet af 
en tropeø med dejligt vand og en palmeklædt 
sandstrand. Her kan man tage det næste 
kapitel i ens rejsekrimi under palmerne, eller 
en svømmetur i det klare vand.   
3* Beach House Hotel - Standard værelse (M,F) 

Dag 14: Kep   
Første stop på dagens program bliver 
saltmarkerne. Det er et fascinerende syn at se 
disse enorme marker af salt, som ligger helt 
ude til kysten. I vil se hvordan havvandet ledes 

ind i markerne for herefter at tørre ud, således 
kun saltet ligger tilbage. Alt dette sker på den 
mest naturlige måde, hvor solen spiller sin 
centrale rolle i produktionen af havsaltet.

Herefter køres I mod endnu en af Kep‘s 
berømtheder, deres peberplantager. 
Kampot-peberet går for at være verdens 
bedste peber og når man smager det tilsat 
i diverse seafoodretter, forstår man hvorfor. 
Frokosten nydes på det nærliggende The 
Vine Retreat. En smuk lodge der ligger med 
udsigt til bjergene i Vietnam. Efter noget 
godt i maven tager I ud til Sosir grotterne. 
Sosir grotterne ligger inde i bjerget af samme 
navn og ved bjerget er der en Buddhistisk 
Wat, som giver stedet en særlig religiøs og 
højtidelig stemning. Denne dags solnedgang 
nydes på det lokale krabbemarked i Kep, hvor 
små barer er bygget helt ud til vandet. Efter 
solnedgang tager I den korte tur op af Kep 
Mountain og nyder aftensmaden på terrassen 
ved Veranda Natural Resort med udsigt til 
kysten.     
3* Beach House Hotel - Standard værelse (M,F,A)

Dag 15: Kep - Phnom Penh - Afrejse 
Transfer med danske rejseleder til Phnom 
Penh og herfra kl. 20.35 med Thai Airways via 
Bangkok til København.(M)

Dag 16: Ankomst Danmark  
Ankomst København kl. 06.35 dansk tid.

MULIGHED FOR FORLÆNGELSE MED 
BADEFERIE                                      
Dag 15: Kep - Sihanoukville  
Med lokalguide og i bus til Cambodjas bedste 
badeby Sihanoukville med kyststrækning lige 
ud til den Thailandske bugt. Lækkert vand ved 
fine strande findes her. Så god mulighed for 
at slappe af og fordøje turens mange indtryk. 
Hotel afhængig af ønske:   
3*	Tamu	Resort	-	Superior	værelse	(M)								
4*	Independence	Beach	H	-	Seaview	vær.	(M)	
4+* Sokha Resort, Delux Oceanview vær. (M)

Dag 16-18: Sihanoukville   
3 hele fridage til strand og afslapning. 

Dag 19: Sihanoukville - Afrejse 
Eftermiddagsafgang til Phnom Penh 
lufthavn med flyafgang kl. 20.35 med Thai 
Airways via Bangkok til København. (M)

Dag 20: Ankomst København 
Ankomst København kl. 06.35 dansk tid. 
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