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INDOKINA - CAMBODJA, LAOS & VIETNAM

Denne rundrejse har håndplukket det bedste af Cambodja og 
Laos, mens storebror Vietnam fylder lidt mere i programmet. 
Her i det gamle franske Indokina kan man opleve Asiens 
mystik, i den stemning som opstår i blandingen mellem 
traditionsbundne folk og levende bydele i de gamle 
kejserbyer, gamle handelsstader og pulserende storbyer.

Rejseoplevelserne spænder fra besøgsdage af de 
imponerende Angkortempler i Cambodja, Vietnams hektiske 
metroler og Luang Prabangs følelse af at være med i en 
historisk tidsrejse. Samtidigt veksles sightseeing i byerne 
med ophold og aktiviteter i skønne naturomgivelser, både i 
Laos, og i Mekongdelta og Halong bugten i Vietnam.

Turen er en individuel rejse, hvor I alene udgør rejsegruppen 
og har engelsktalende guide på planlagte programdage. Det 
er et indholdsrigt program med blandt andet:

+ Angkor-templerne inklusive morgengry ved Angkor Wat.

+ Rejserute med mix af storby, stæder og landlige ophold.

+ 2 dage i Halong bugten med dinner i grotte i kalkstensklippe.

+ God tid med 3 dage i de mest interessante byer.

+ Fire indenrigsflyvninger bringer jer hurtigt fra sted til sted.

Program:  Siem Reap - Luang Prabang - Nong Kiau - Hanoi - Halong Bugten - Hoi An - Mekongdelta - Ho Chi Minh City
Afrejsetidspunkt:  Daglige flyafgange fra København, provinsen og Hamborg. Få tilbud på flyrejse hos Vietnam Travels.

20 DAGES INDIVIDUEL REJSE MED ENGELSKTALENDE GUIDER

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 
bygningen. Aftenens restaurantbesøg byder 
på Apsara danseoptræden – en traditionel 

Prisen inkluderer: 
+ 13 overnatninger på dobbeltværelse på hoteller af valgt standard.  
+ 3 overnatninger på lodges i Nong Kiau eller Mekongdelta. 
+ 1 overnatning på båd i Halong bugten.   
+ Måltider: Alle morgenmad, 12 x frokost og 6 x aftensmad.  
+ Alle udflugter, entreer og aktiviteter nævnt i programmet. 
+ Al transport i Cambodja, Laos & VIetnam i fly, båd og bil med chauffør. 
+ Alle programdage med seværdigheder med engelsktalende guide.

Prisen inkluderer ikke: 
- Oversøisk flybilletter (kontakt os og få uforpligtende tilbud på flyrejseplan). 
- Visum til Cambodja USD 30 & visum til Laos USD 35. 
- Drikkevarer, drikkepenge og rejseforsikringer. 

Bemærk:  
! Mulighed for tilpasse programmet yderligere med andre destinationer, flere  
  fridage undervejs eller badeferieafslutning.  
! 2 stj. lodge i Nong Kiau og 3 stj. lodge i Mekongdelta uanset hotelstandard.

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.

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 - Luang Prabang 
Tidligt ud af fjerene og sammen med guiden og 
i bil ud for at opleve morgenen tager sin start 
ved Angkor Wat. Der hviler en let atmosfærefyldt 
stemning her blandt de turister, som er stået 
tidligt op for at se dagslyset langsomt bryde 
mørket bag templet. Er der skyfrit, vil solen 
som en opstigende glødepære kaste mere og 
mere lys på de 5 tempeltårne. Og et tankestrejf 
af evighed eller i hvert fald templets 900 års 

historie, kan godt ramme én, når dagslyset får 
overtaget og fra øst byder dagen velkommen.

Tilbage til morgenmad på hotellet inden 
dagens fortsatte sightseeing. Mange af Angkor-
templerne er uovertrufne i deres skønhed, og 
sammen med guiden besøges i dag Preah 
Khan, Pre Rup, Ta Nau, Banteay Samre og 
det lyserøde lavastenstempel Banteay Srei. 
Sidstnævnte tempel rummer nogle af de 
flotteste og mest dekorative relieffer og er en 
bygningsmæssig juvel for Angkor-perioden.  
Ud på eftermiddagen tager I flyet til Luang 
Prabang, hvor I afhentes i lufthavnen og køres til 
hotellet. Blandingen mellem byens arkitektoniske 
udtryk og stedets indbyggere - de orangeklædte 
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buddhistiske novicers vandring fra skole til 
pagode, unge piger på cykel med en paraply 
til dække for solen eller mama i sidevognen på 
motorcykeltaxaen på vej hjem fra markedet - gør 
centrum utrolig stemningsfuld. (M,F) 
 
Dag 5: Luang Prabang 
Efter morgenmad er der byrundtur. Da der ikke 
er langt mellem seværdighederne går I med 
guiden rundt de planlagte besøgsmål. Først 
til kongepaladset, hvor der er adgang til både 
de officielle modtagelsesrum og de private 
gemakker. Kong Sisavang og hans familie 
levede her indtil 1977, hvor de blev sendt i 
internt eksil af det kommunistiske styre. 
 
I besøger også den nærliggende Xieng 
Thong, der er et af de flotteste og det mest 
betydningsfulde royale tempel i Laos, hvor også 
kongens begravelsesvogn står. Og i Wat Aham 
får I 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.  
 
Efter frokost fortsætter I spadsereturen med 
guiden. Med bygningerne fra kongetiden og den 
franske kolonitid, de smalle gader og lokallivets 
stoisk rolige gang føler man sig hensat til 
historiske tider, og man fornemmer hurtigt byens 
hyggelige stemning. Trænger I til lidt motion og 
er solen fremme, går I op på toppen af Phousi 
højen, hvor I ser solnedgangen over horisontens 
bjerge, samt har et flot vue over hele byen. (M,F) 
 
Dag 6: Luang Prabang  
Fridag. (M) 
 
Dag 7: Luang Prabang - Nong Kiau 
Guiden møder jer tidligt om morgenen på hotellet 
for at gå hen og opleve de orangeklædte munke 
og novicers gang gennem byens gader. Her 
står de lokale beboere og giver lidt mad i hver af 
munkenes krukker, som kommer forbi i mindre 
processioner. I tager på morgenmarkedet, der 
foregår ude på gaderne rundt om kongepaladset. 

Her handles der udover kinesiske tekstiler, 
typiske laotiske morgenmadsprodukter såsom 
nudler, grønsager og kød, også med 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. Senere sejler I på Mekongfloden 
til Pak Ou Grotten, som er et af de helligste 
steder i Laos siden 1500-tallet, da kongefamilien 
begyndte en slags pilgrimsudflugt til hulen hvert 
år i forbindelse med laotisk nytår. I dag står her 
over 4.000 statuer, primært buddhafigurer med 
armene pegende nedad, altså i »Kalder-på-regn-
positur« iht. regnens betydning for afgrøderne. 
 
Fra grotten i bil til Nong Kiau - 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. En gåtur i landsbyen kan være lidt 
af en øjenåbner, da det er relativt enkle forhold 
indbyggerne bor under. Selvom kontrasten 
til ens egen hverdag er stor - så synes de at 
leve lykkeligt her. Indkvartering på en lodge 
beliggende på en bjergskråning med udsigt til 
floden og bjergsider. (M,F,A) 
 
Dag 8: 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. I når frem til Tham Kaang 
klippegrotten, hvor den lokalkommunistiske 
ledelse forskansede sig under amerikanske 
bombardementer fra 1964-1973. Efter frokost i 
Muang Ngoi sejler I tilbage til Nong Kiau. 

Resten af eftermiddagen kan man nyde på 
terrassen eller spadserer i disse pittoreske 
smukke omgivelser omkring Nong Kiau. I mange 
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. 
Denne umiddelbare tanke holder dog kun til man 
finder petanque-banerne, hvor mændene er 
forsamlet og i gang med dagens dueller. (M,F,A) 
 
Dag 9: Nong Kiau - Hanoi 
Transfer til Luang Prabang og med fly til Hanoi. I 
ankomsthallen i lufthavnen står chaufføren med 
jeres navn på et skilt, hjælper jer ud til bilen og 
kører jer til hotellet i bycentrum. Man er altid en 
smule spændt på, hvad vil være de første indtryk 
i et nyt rejseland og umiddelbart vil man opleve 
Hanoi som en meget levende by med et rigt 
udendørsliv. Fri efter hotelcheck-in. (M) 
 
Dag 10: Hanoi 
Guide og chauffør afhenter jer på hotellet 
og dagens byrundtur starter med besøg ved 
landsfaderen Ho Chi Minhs mausoleum. Han 
er balsameret og lagt i en glassarkofag til 
synlig beundring og minde om den tidligere 
præsident, der kæmpede for Vietnams 
uafhængighed mod både franskmændene, 
japanerne og amerikanerne. I ligger vejen forbi 
præsidentpaladset og går videre ned til Ho Chi 
Minhs simple pælehus, hvorfra strategierne i 
kampen mod amerikanerne i Sydvietnam blev 
lagt. I kommer også forbi den ensøjlede pagode.  
 
Bagefter besøges Litteraturtemplet (templet 
Van Mieu), som betragtes som Vietnams første 
universitet. Her foregik undervisningen i bl.a. 
Konfutses lære. Kun få bestod den endelige 
prøve og fik status af embedsmand og tilbudt job 
hos hoffet. Van Mieu er i dag et tempel, hvor man 
ærer den kinesiske filosof Konfutse. Nutidens 
studerende kommer her lige før eksaminer, og 
beder om at få et godt resultat.

Efter frokost på Koto restaurant ser I vragdelene 
fra et nedskudt B52 fly. Stumperne er fra et af 



bombeflyene fra julebombardementerne i 1972, 
hvor amerikanerne ville vise viljestyrke og tvinge 
de kommunistiske nordvietnamesere tilbage til 
fredsforhandlingerne. Dagens sightseeing slutter 
med en spadseretur gennem den gamle bydel 
med de smalle gader, der er opkaldt efter de 
varer man i tidernes morgen handlede med. Her 
foregår familieforretningernes produktion og 
salg i husets forreste rum og på fortovet. Senere 
skal I se en forestilling i en special vietnamesisk 
kunstform, nemlig vanddukketeater. (M,F) 
 
Dag 11: Hanoi 
Tidligt op og i cykelrickshaw til Ba Dinh Square 
ved præsidentpaladset. Her – inden solen står 
op - jogger indbyggerne frem og tilbage på 
pladsen lige foran Ho Chi Minhs mausoleum, 
mens andre svinger arme og ben, og strækker 
kroppen godt igennem med smidighedsøvelser. 
Morgenstemningen bliver pludselig afbrudt af en 
fanfare, når soldater kommer marcherende ind 
på pladsen for - på ceremoniel - vis at hejse det 
vietnamesiske flag til vejrs under afspilning af 
nationalmelodien. Videre i rickshawen kommer I 
også forbi Hoan Kiem søen, hvor andre byboere 
er igang med tai chi eller gymnastiske øvelser.  
 
Efter morgenmad på hotellet har I tid til at 
opdage hovedstaden på egen hånd. Sidst 
på eftermiddagen står den på streetfoodtur 
rundt i old quarter. Her introduceres I for den 
vietnamesiske madkolorit. Vietnam er kendt 
for et smagfuldt og varieret køkken, og I gør 
stop ved flere små udvalgte restauranter for at 
smage en delikatesse eller spise særlig lokal 
ret. I kommer ikke til at gå sultne i seng. (M,A) 
 
Dag 12: Hanoi – Halong bugten 
I transporteres til ud Halong by og stiger ombord 
i den traditionelt byggede junke. I sejler ud 
i Halong bugten, hvor over 3.000 kalkstensbjerge 
rejser sig op gennem havoverfladen. Halong 
bugten er havets svar på fastlandets paradis. 
Kalkstensklipper skaber på en gang både råt 
og blødt landskab med den grønne bevoksning 
ovenpå særegne klipper.   
 
I sejler forbi fiskerfamilier, der har fiskeopdræt i 
små landsbyer på vandet og går på opdagelse 
i en drypstensgrotte. Der bliver mulighed for at 
leje en kajak og padle rundt i det stille hav, gå 
op til toppen af Titov klippen med udsigt over 
området eller tage sig dukkert. Man kan også 
blive på båden hele tiden og nyde de fantastiske 
omgivelser herfra. Alt sammen behændigt 
afbrudt af frokost og senere aftensmaden. Husk 
at opholde jer på dækket ved solnedgang og 
solopgang. Det er et smukt syn når klipperne 
enten langsomt bliver til mørke silhuetter 
omkring båden eller om morgenen, hvor de 
langsomt toner frem med lysets komme. (M,F,A)  
 
Dag 13: Halong bugten – Hoi An 
Vandets klukken mod båden, morgendisen der 
langsomt fortager sig, duften af morgenkaffe og 

udsigten til de grønklædte kalkstensbjerge – »en 
skøn morgen«. Er man frisk kan man springe i 
vandet og tage sig lille svømmetur eller en tur i 
kajak. Ellers er der tid til at suge dette smukke 
landskab ind i sjælen inden landgang sidst 
på formiddagen. I havn venter jeres chauffør, 
som kører jer til lufthavnen, hvorfra I flyver til 
Vietnams gamle handelsstad Hoi An. (Brunch) 
 
Dag 14: Hoi An  
Fridag til at snuse rundt i de charmerende 
stræder mellem de historiske huse. Man når 
muligvis ikke langt førend man vælger at droppe 
ind på en de små cafeer eller the-huse. Fra 
cafebordet kan betragte gadelivet og summe lidt 
over om man skal have syet lidt til garderoben 
hos en af byens mange skræddere, købe en 
souvenir i artifacts-butikkerne eller et af de små 
gallerier. I the- og kaffebarerne kan man også 
købe noget af Vietnams gode egenproduceret 
the og kaffe. I kan også kigge indenfor i nogle 
Hoi Ans traditionelle købmandsgårde og de 
etniske handelsfolks forsamlingshuse. (M) 
 
Dag 15: Hoi An  
I dag kommer I helt tæt på nogle af de 
befolkningsgrupper, der udgør Vietnams rygrad 
og oplever hvordan henholdsvis bønder og 
fiskere lever og arbejder på markerne og på 
floderne omkring Hoi An. I kører ud af byen 
på cykel ad mindre veje til Tra Que, som 
er en landsby, hvor mange grønsager og 
krydderurter dyrkes. I bliver forevist dyrknings- 
og vandingsmetoder, og kan selv få lov til at få 
vandkander over skulderen og prøve at vande 
planterne efter lokale metode.

I cykler gennem rismarker til Thu Bon floden, 
hvor I går ombord i en ombygget fiskekutter. 
Mange familier omkring Hoi An ernærer sig ved 
fiskeri enten med kuttere ud i det Sydkinesiske 
hav eller ved mere simpel fiskeri i floderne. 
Det er sidstnævnte, som I får lejlighed til at se 
og forsøge jer med bl.a. et manuelt sænke/
hæve-fiskenet og et kastenet. I prøver at ro 
en sivkurvsbåd, som fiskerne bruger til mindre 
ture på vandet eller ved mindre fiskeri. I spiser 
en lækker flere retters seafoodfrokost, som 
tilberedes ombord på båden. (M,F) 
 
Dag 16: Hoi An – Ho Chi Minh City 
Morgenfly til Ho Chi Minh City, hvor I fra 
lufthavnen kører til Cu Chi tunnelerne. Et 
tunnelsystem, hvor Viet Cong’ene, skjulte sig 
og hvorfra de udførte overraskelsesangreb på 
amerikanerne. Tunnelsystemet, der rummede 
operationsstue, køkkener, mødelokaler og 
ammunitionslagre er over 250 km langt og 
nogle steder i 3 etager. Udgravet i stenhårdt 
lerjord, klaustrofobisk, mørkt og primitivt er 
tunnelerne en bygningsmæssig manifestation 
på vietnamesernes ukuelige vilje og kamp 
for national selvstændighed mod en militært 
veludrustet amerikansk Goliat. 
Dagens rundtur fortsætter ved Genforenings-

paladset i Ho Chi Minh City. Paladset var 
oprindeligt bygget i fransk kolonistil, da det 
havde huset den tidligere franske guvernør. Men 
bygningen blev så slemt beskadiget i 1962 af 
bombningen fra en nordvietnamesisk infiltreret 
agent i det sydvietnamesiske luftvåben, at et 
nyt palads måtte bygges. Den nye bygning blev 
bl.a. konstrueret med hemmelige gange og en 
bombesikker kælder, hvor præsidenten og hans 
nærmeste folk kunne styre landet, når der var 
frygt for flyangreb på paladset. Hotelcheckin 
og senere aftensmad på en tagterrasse på et 
højhus med udsigt ud over byen. (M,F,A) 
 
Dag 17: Ho Chi Minh City - Mekongdelta 
I bil til Mekongdeltaet, som i folkemunde kaldes 
Vietnams riskammer. I skal bo på en 3-stjernet 
lodge, som har indrettet deres bungalows og 
have, så det passer til deltaets landlige stemning 
med 1-plans huse og grønne omgivelser.  
 
Efter 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 og små 
entreprenører i sving på gårdspladsen foran 
huset, og som med et simpelt arbejde formår at 
skabe sig en god tilværelse. Der er tid til at stå af 
cyklen, når I støder på noget opsigtsvækkende 
eller særligt lokalt. Tilbage på lodgen får I et bad 
inden aftensmaden. Og hvad er mere hyggeligt 
end at sidde her udendørs en tropeaften i 
Mekongdeltaet med udsigt til floden og med 
lyden af cikaderne. (M,F,A) 
 
Dag 18: Mekongdelta – Ho Chi Minh City  
Mens morgenmaden 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 handles mellem de vippende både. 
 
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 ved lodgen igen 
tjekker I ud, og chaufføren kører jer til Ho Chi 
Minh City med frokost undervejs. (M,F) 
 
Dag 19: Ho Chi Minh City - Afrejse 
Tid til at opleve Vietnams største by på egen 
hånd, da de fleste flyafgange er om aftenen. 
Gå stemningstur i bycentrum f.eks. forbi den 
amerikanske ambassade, det gamle franske 
posthus, Notre Dame katedralen og Ben Thanh 
Marked. Transfer til lufthavnen og flyafgang. (M)

Dag 20: Flyankomst Danmark 
Ankomst til København, provinsen eller Hamborg 
 
Fuldt beskrevet dagsprogram på hjemmesiden.
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