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CAMBODJA & SYDVIETNAM
15 DAGES INDIVIDUEL REJSE MED ENGELSKTALENDE GUIDE
Siem Reap - Phnom Penh - Phu Quoc ø - Mekongdelta



CAMBODJA & SYDVIETNAM

Slip ferie-kræfterne løs på et rejseprogram som kombinerer 
Cambodjas to bedste destinationer med Sydvietnam, hvor den 
står på både badedage og let aktive dage i landlige egne. På 
hele rundrejsen er der varmegaranti med en rejserute, hvor der 
meget sjældent er under 25 grader, og aldrig under 20 grader. 
Så medbring kun sommertøjet, også selvom der skulle stå 
december i kalenderen.

Turen begynder ved Cambodjas store stolthed Angkortemplerne, 
et imponerende bygningskompleks skabt af enerådige 
herskere for mellem 500 – 1000 år siden. Det største af 
templerne, Angkor Wat er både verdenskendt og indgår som 
symbol i Cambodjas nationalflag. Mindre kendt er Phnom 
Penhs kælenavn ”Asiens Paris”, men de franske kolonisters 
65 års ophold i landet, har sat sit arkitektoniske præg på den 
charmerende hovedstad.

Mens programdagene i Cambodja primært står på sightseeing, 
så byder Sydvietnam-delen blandet andet på 5 badedage på 
den tropiske ø Phu Quoc. Her kan tæerne rigtigt boltre sig i 
strandsand og dejligt vand. Om aftenen er der mulighed for 
spise i strandkanten og hvor havets brusen er den højeste lyd, 
eller I kan søge hovedbyen og dens livlige nightmarked med et 
ekstravagant udbud af alskens grillet fisk. Rundrejsen slutter 
med et par dage i det flodrige Mekongdelta, hvor I på et cruise 
med overnatning på båd bringes ind i Mekongflodens mindre 
forgreninger og tæt på det landlige leben.

Rejserute: Siem Reap - Phnom Penh - Phu Quoc ø - Mekongdelta  
Afrejsetidspunkt:  Daglige flyafgange fra København, provinsen og Hamborg. Få tilbud på flyrejse hos Vietnam Travels.

15 DAGES INDIVIDUEL REJSE MED ENGELSKTALENDE GUIDE

Hotelstandard 

Dag 1: Afrejse Danmark 
Afrejse København, provinsen eller Hamborg. 
 
Dag 2: Ankomst Siem Reap 
Flyankomst 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 tid til at 
kigge lidt på byen.  
 
Dag 3: 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 I besøger Angkor Wat – Sydøstasiens 
største religiøse bygningsværk og et af 
verdenens menneskeskabte vidundere. Udover 
forbavselsen over Angkor Wats storslåethed 
imponeres man også over, hvor fantasifuldt og 
detaljeret denne kultur var i udførelsen af dette 
enorme tempelkompleks. Tempelvæggene 
har flotte, dekorative relieffer, som rummer 
fortællinger om kampe mellem konger, fabeldyr, 
gode og onde guder. 
 
Jeres vej går forbi jungletemplet Ta Prohm, 
hvor træerne praktisk taget er vokset henover 

v. 2 personer  
 

v. 3 personer  
 

v. 4 personer  
 

Prisen inkluderer 
+ 10 overnatninger på dobbeltværelse på hoteller af valgte standard. 
+ 1 overnatning på dobbeltværelse på 3 stjernet lodge i Mekongdelta. 
+ 1 overnatning i 2-personers kahyt på bådcruise gennem Mekongdelta. 
+ Måltider: Alle morgenmad, 7 x frokost og 4 x aftensmad.  
+ Alle udflugter, entreer og aktiviteter nævnt i programmet. 
+ Al transport i Vietnam & Cambodja fly, båd, bus og bil med chauffør.  
+ Alle programdage med seværdigheder med engelsktalende guider. 

Prisen inkluderer ikke 
- Oversøisk flybilletter (kontakt os og få uforpligtende tilbud på flyrejseplan). 
- Drikkevarer, drikkepenge og rejseforsikringer. 
- Visum til Cambodja USD30.

Bemærk  
! 3 stjernet lodge i Mekongdelta anvendes på alle hotelstandarder. 
! Der kræves ikke visumpligt til Vietnam ved denne turs rejseophold.

Priserne er per person ved 2, 3 eller 4 rejsefæller og eksklusiv oversøisk 
flybillet, da prisen på flybillet er afhængig af rejseperiode, antal pladser og 
kampagner. Kontakt os og få et tilbud på de oversøiske flybilletter.

bygningen. Aftenens restaurantbesøg byder 
på Apsara danseoptræden – en traditionel 
cambodjansk folkedans med temaer fra 
landets historie, arbejdet i markerne, 
kærlighedsromancer og ikke mindst fabler som 
er direkte hentet fra stenudskæringerne i Angkor 
templerne. (M,F,A) 
 
Dag 4: Siem Reap 
Cykeludflugt til en lille by udenfor Siem Riep, 
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. Efter besøg i pagoden vil I 
på den videre cykelfærd 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. (M,F)  
 
Dag 5: Siem Riep – Phnom Penh 
Flyafgang til hovedstaden Phnom Penh, der 
er præget af den franske kolonitid med brede 
boulevarder og palæer, der på charmerende vis 
blander sig med de karakteristiske templer og 
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vor tids moderne byggestil.  
Efter afhentning i lufthavnen og frokost på 
en god restaurant i midtbyen, dykker I ned i 
Cambodjas mørke kapitel fra en ikke fjern fortid 
med besøg på Toul Sleng museet, hvor Khmer 
Rouge regimet med Pol Pot i spidsen udførte 
tortur på tusindvis af cambodjanere mellem 1975 
og 1979.  
 
Khmer Rouge, der kom til magten i april 
1975 efter en revolte mod den siddende 
regering, ønskede at føre Cambodja tilbage 
til et bondesamfund. Tiden skulle skrues 
“baglæns” til år 0, så al moderne teknik blev 
smadret, pengevæsenet opgivet og alle sendt 
ud af byerne for at bo og arbejde på landet i 
tvangskollektiver.  
 
Alle som stod i vejen for styrets mission, skulle 
ryddes af vejen. At bære briller blev betragtet 
som et tegn på intellekt og dermed umiddelbar 
mistænkeliggørelse iht. en paranoid antagelse 
om, at dannede personer ville modarbejde 
regimets endemål om et samfund, hvor alle 
var lige stillet i enhver henseende. I besøger 
også Choeung Ek Killing Fields, som var en 
udryddelseslejr lige udenfor byen – i dag et 
mindested for ofrene.  
 
Hotel check-in og tid til et bad inden I bringes 
til havnekajen og skal på et sunset-cruise, 
hvor båden sejler forbi en række boliger som 
står på bredden af en mindre ø midt i Ton Le 
Sap floden. Ombord kan nydes en kold Angkor-
beer med udsigt hovedstadens skyline og 
solnedgangen bag kongepaladset. I takt med 
mørkets komme, fremtoner rød/hvide lysslanger 
på vejene fra de mange motorcyklers 
tændte lygter, og er med til at give hovedstaden 
i en ny farvenuance og bibringe aftenerne en 
levende atmosfære. 
 
Aftensmaden på Foreign Correspondance Club. 
Dette var stedet hvor udenlandske journalister, 
forfattere og diplomater hang ud indtil De Røde 
Khmer indtog Phnom Penh i 1975 og gav 
besked på at alle ikke-cambodjanere skulle 

forlade landet. Ofte fik journalister her nys om 
historier eller en off-the-record kommentar til 
aktuelle emner. (M,F,A) 
 
Dag 6: Phnom Penh 
Byrundturen starter i det Royale Paladsområde, 
hvor landets konge bor. I ser Kroningshallen, 
hvor den nuværende konge Sihamoni blev 
kronet i 2005. Det royale og politiske liv er på 
mange måder fedtet sammen i Cambodja. 
Således har den forrige konge (Sihamoni’s far) 
siddet på tronen i 2 omgange iht. at han i midten 
af 1960’erne frivilligt abdicerede for at blive 
regeringsleder. Flere medlemmer af den royale 
familie er i dag aktive medlemmer af politiske 
partier.  
 
I paladsområdet findes Sølvpagoden, hvor 
gulvet er dekoreret med over 5.000 sølv-fliser på 
hver 1 kg. Her finder I også den imponerende 
guld Buddha dekoreret med 9.584 diamanter 
og andre kunstskatte. I ligger vejen forbi 
Nationalmuseet og Uafhængigsmonumentet, 
der blev bygget efter sejren over de franske 
kolonister i 1953. 
 
Bagefter åbenbares byen for jer, når I i 
passagersædet på en cykelrickshaw kører 
rundt i byens gader og passerer Wat Phnom, 
banegården, Le Royal hotel og nostalgiske, 
arkitektoniske levn fra den franske kolonitid.  
 
Frokost på Romedeng, som er en restaurant 
med et socialt formål. Her uddannes unge 
cambodjanere fra fattige kår - herunder også 
tidligere gadebørn - til at kunne arbejde i 
fremtiden som tjenere og kokke, samtidigt 
med at de sikres skolegang. Romedeng, der 
er startet af to franskmænd, er berømt for sin 
genintroduktion af Khmer køkkenet med et tvist 
af fransk gourmet og elegance. Efter at have 
tanket maven op, har I tid til selv at gå rundt og 
opdage hovedstaden. (M,F) 
 
Dag 7: Phnom Penh - Phu Quoc ø 
Transport med bus og så båd til Phu Quoc, 
som er Vietnams største ø - placeret i den 

Thailandske bugt. Øen er rig på smukke 
landskaber, lige fra kasuarina og palmetræer, 
der står i geled langs de hvide sandstrande og 
op til de skovklædte bjergtinder, der ligger midt 
på øen. De fleste baderesorts finder man på 
den vestlige side af øen, hvor vandet er roligst 
fra slut november til april. I perioden maj – start 
november kan havet kategoriseres fra roligt 
til større bølger afhængigt af strømmen i den 
Thailandske Bugt. 

Temperaturerne ligger mellem 25 – 35 grader 
hele året med tørt vejr fra slut november 
– april. Fra maj – oktober er den tropiske 
regntidsperiode i Sydvietnam og en ustadig 
periode mht. nedbør på Phu Quoc. Her kan være 
dage med heldagsregn, dage med 1-2 timers 
styrtregn og fine dage med opholdsvejr.  
 
De næste mange dage gælder det om at få 
strandsand mellem tæerne, slappe af, bade 
og være sammen uden nødvendigvis at skulle 
noget. (M)

Dag 8: Phu Quoc ø 
Fridag. Med en mindre fastboende befolkning, 
kun lidt trafik og med vand hele vejen rundt, 
byder Phu Quoc på ø-stemning og rigtig 
feriefornemmelse. Der er fine strande ved 
resortene, som for de fleste vedkommende 
ligger tæt på hovedbyen Duong Dong - enten i 
gåafstand, cykelafstand eller en kort tur i taxa.  
 
Hovedbyen har en afslappet atmosfære og 
er et besøg værd omkring centrum, havnen 
og markedet. Om aftenen er der desuden et 
hyggeligt night-market, hvor man kan spise sig 
mæt i friskfanget seafood eller andre lokale 
retter.  
 
Udflugtsmulighederne går lige fra besøg i en 
større underholdningspark med forlystelser og et 
vandland, eller udflugt til den kendte Sao Beach 
eller til strande, hvor I er de eneste badende. 
Der er også mulighed for cykelture rundt på øen 
eller en fisketur. ”Verdens bedste fiskesovs” som 
bruges i mange vietnamesiske retter, laves på 



Phu Quoc og nogle af produktionssteder er åbne 
for besøg. Af andre kendte produkter på Phu 
Quoc er peber, østersperler og Sim-brændevin.

Phu Quoc er i top 3 mht. til dykkerspots i 
Vietnam. Disse øer med koralrev ligger relativt 
tæt på Phu Quoc ø og kan nås på 30 – 45 
minutters bådtur. Dykkerturene arrangeres 
med PADI-certificerede dykkerinstruktører. Den 
bedste dykkertid er tørtidsperioden november-
april. Den tropiske regntidsperiode maj-oktober 
mindsker vandets gennemsigtighed og ligeledes 
resulterer kraftig havstrøm i dage hvor dykning 
ikke er muligt. (M) 
 
Dag 9: Phu Quoc ø 
Fridag ved baderesort ved stranden. (M) 
 
Dag 10: Phu Quoc ø 
Fridag ved baderesort ved stranden. (M) 
 
Dag 11: Phu Quoc ø 
Fridag ved baderesort ved stranden. (M) 
 
Dag 12: Phu Quoc ø – Mekongdelta 
Flyafgang fra Phu Quoc ø til Ho Chi Minh City, 
hvor I afhentes og køres til Mekongdeltaet, 
som i folkemunde kaldes Vietnams riskammer. 
Baggrunden er at man kan så og høste ris 3 
gange om året. Fra lufthavnen først med bil 
og så båd til en 3-stjernet lodge. Lodgen er et 
hotel, som har indrettet deres bungalows og 
have, så det passer til deltaets landlige stemning 
med 1-plans huse og grønne omgivelser. 
Bungalowsene lever op til den standard som 
man kan forvente af et hotel mht. aircondition, 
renlighed og eget bad/toilet.  
 
Efter check-in og frokost tager I på en cykeltur 
ud i Mekong countryside. På brede stier og små 
veje hilser på de lokale og kan kigge indover 
hækken og få fornemmelse og indblik i livet 
på landet. På 2 hjul passerer I arbejdende folk 
i rismarkerne og små entreprenører i sving 
på gårdspladsen foran huset, og som med et 
simpelt arbejde formår at skabe sig en god 
tilværelse. I cykler i et adstadigt tempo og der er 

tid til at stå af jernhesten, når I støder på noget 
opsigtsvækkende eller særligt lokalt.  
Tilbage på lodgen er der tid til et bad inden 
aftensmaden. Og hvad er mere vietnamesisk 
og hyggeligt end at sidde her udendørs en 
tropeaften i Mekongdeltaet med udsigt til floden. 
(M,F,A) 
 
Dag 13: Mekongdelta 
Mens morgenmaden kan indtages mageligt i den 
udendørs restaurant, så afbrydes stilheden en 
gang imellem af tøffen fra bådene, der bringer 
afgrøder til markedet eller familien til byen. Efter 
noget godt i maven, sejler I op ad floden til Cai 
Be, som har et lille flydende marked, hvor frugt 
og grønt købes og sælges mellem de vippende 
både. Nogle af frugtbådene fungerer også som 
familiens hjem og man regner med at cirka 5% af 
Mekongdeltaets befolkning lever på vandet. 
 
Båden ligger også til land ved en landsby med 
fremstilling af lokale specialiteter og snacks. Her 
kan I bl.a. smage på chips lavet af rispapir og 
slik af kokosnød, og har man lyst kan man prøve 
slangebrændevin. Tilbage på lodgen checker 
I ud og går ombord på en større båd, der de 
næste 2 dage 1 nat sejler jer længere ned i 
Mekongdeltaet mod byen Can Tho. 

Båden har 2 dæk med henholdsvis restaurant/
opholdsområde og 2-personers kahytter med 
eget bad og toilet. På det øverste dæk finder 
man også et udendørs område, hvor I kan nyde 
udsigten og betragte den megen aktivitet på 
floden og flodbredden. Mange mennesker har 
deres dagligdag tæt ved eller på floden. Der 
gøres et par stop undervejs, sådan at I kommer i 
land og tæt på nogle af de lokale attraktioner. 

Sørg for at være på dækket ved solnedgang. I 
takt med at lyset forsvinder, får Mekongfloden 
et først sølvagtigt skær, og har I skyfrit vejr, 
så bliver vandet helt guldagtigt, når de sidste 
solstråler danser i flodens krusninger. Båden 
kaster anker, og mørkets komme bliver 
akkompagneret til musikken fra cikader, som 
synes at være de tropiske landområders 

baggrunds lyd om aftenen. Luk øjnene, mærk 
varmen, hør cikadernes vingespil og nyd denne 
fornemmelse af at være på en flod midt i det 
tropiske Mekongdelta (langt væk fra alt andet). 
Når du åbner øjnene igen, så står aftensmaden 
snart klar. (M,F,A)

Dag 14: Mekongdelta - Afrejse 
Lidt tidligt op, da I skal opleve Sydøstasiens 
største flydende marked i Can Tho. Det er ikke 
unormalt, at se flere hundrede både vuggende 
side om side mens der handles livligt. I toppen af 
en interimistisk opsat mast hænger grønsager, 
frugt eller blomster således at de tilsejlende kan 
se, hvad båden sælger. Ha’ masser af plads på 
kameraet - det er et farverigt syn, der venter jer. 
 
Som undervejs på Mekongfloden og her ved det 
flydende marked, vil I se mange både i stævnen 
er malet med en stærk rød farve, og har 2 store 
øjne. Med lidt god fantasi ligner det hovedet på 
et stort vanduhyre.  
 
At tegne disse øjne og ansigter i forenden af en 
fiskerbåd er for at skræmme hajer og krokodiller 
væk - en tradition som stammer fra gamle dage, 
hvor man stod halvt udover rælingen og hev 
fiskenet ind, og var bange for at større havdyr 
pludselig ville hoppe op ad vandet og snuppe 
en halv arm eller hele fiskeren. Der findes nu 
ingen store glubske dyr i Mekongfloden. Så 
efter at have returneret til båden, sagt farvel 
til bådpersonalet, kommer I sikkert i land. Her 
venter jeres chauffør, som kører jer til Ho Chi 
Minh City. Frokost undervejs. 
 
I Ho Chi Minh City bringes I til et afsætningssted 
lige i centrum. Samme punkt er opsamlingssted 
når I senere køres ud til lufthavnen, hvorfra der 
er flyafgang mod Danmark. Lidt afhængigt af 
flyafgangstidspunktet har I nogle timer til at kigge 
lidt på Vietnams største by. (M,F) 
 
Dag 15: Flyankomst Danmark 
Ankomst til København, provinsen eller Hamborg 
 
Fuldt beskrevet dagsprogram på hjemmesiden.

Urbakkevej 4
8450 Hammel
Mandag-Fredag 9-17

Tlf. (+45) 8678 5050 
www.vietnamtravels.dk 
info@vietnamtravels.dk 
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