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En rundrejse i Laos og Cambodja med dansk rejseleder til to af de mindst udviklede lande i Indokina. Laos og 

Cambodja er først for relativt få år siden blevet åbnet for udlændinge, og da antallet af turister endnu er 

begrænset, er der rig mulighed for at komme tæt på den oprindelige kultur og opleve uspoleret natur. Rejsen til 

hjertet af Østens mystik, kultur og skønhed begynder i Laos med et ophold i kongebyen Luang Prabang med de 

imponerende templer og i hovedstaden Vientiane, der er præget af det franske kolonistyre.

I Cambodja er en af rejsens mange interessante oplevelser Angkor Wats sagnomspundne tempelkomplekser, som er 

juvelen i khmerernes fabelagtige arkitektur og et usædvanligt vidnesbyrd om Khmerrigets storhed og fald. I hov-

edstaden Phnom Penh får du fortalt en anden historie – og det er den om det rædselsfulde Pol Pot-styre. Ud over 

de mange kendte highlights kommer du til små landsbyer, farverige markeder og oplever naturen på sejlture. Der er 

desuden mulighed for at tilkøbe en skøn badeferie i Sihanoukville i Cambodja eller Hua Hin i Thailand. Du får en 

spændende og unik rundrejse i Laos og Cambodja med mange overraskende oplevelser.

Glæd dig fordi

• du oplever to lande, som få endnu har besøgt

• rejsen indeholder mange UNESCO-highlights

• der er ophold i kongebyen Luang Prabang med de smukke templer

• du kommer til byen Vang Vieng med den naturskønne beliggenhed

• der er en sejltur på Tonle Sap-søen med de flydende landsbyer

• der er besøg i hovedstæderne Vientiane og Phnom Penh

• du ser tempelkomplekset Angkor Wat og kongebyen Angkor Thom

• du kommer på cykeltur til hulen Tam Jang og de smukke kalkstensbjerge

• der er mulighed for at afslutte rejsen med skøn badeferie i Cambodja eller Thailand
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Dag 1 
Afrejse fra Danmark

Dag 2
Ankomst til Luang Prabang i Laos og sightseeing

Her i kongebyen Luang Prabang er vi dumpet lige ned i Østens historie, 

skønhed og mystik. Luang Prabang var hovedstad i det første laotiske 

rige, Lane Xang, fra midten af 1300-tallet, og byen var kongeby frem til 

kongedømmets endelige afskaffelse i 1975. Luang Prabang er præget af 

mange templer og smukke gamle bygninger, og hele byen er på UNES-

COs verdensarvsliste. Vi kommer til byen ved middagstid og skal bo her 

de næste tre nætter. Om eftermiddagen tager vi på sightseeing i byen 

og omegnen, hvor der er mere end 50 velbevarede gamle templer. Vi har 

udvalgt tre – det første er Wat Visoun fra 1500-tallet, som i dag er et lille 

buddhistisk museum. I nærheden ligger det store Wat Aham fra begyn-

delsen af 1800-tallet, som vogtes af figurer fra den laotiske mytologi. 
Det tredje tempel er Wat Xiengthong, og det er indbegrebet af samme 

elegance og skønhed, som gennemsyrer det historiske Luang Prabang.

Inkluderede måltider: Aftensmad.

Dag 3
Sejltur på Mekong, besøg i landsbyer og oplevelser på natmarked

Efter morgenmad på hotellet skal vi på en sejltur i en traditionel 

Mekong-flodbåd til landsbyen Xieng Men, hvor vi bl.a. ser templet Wat 
Longkhoune, som er berømt for sine vægmalerier. Vi spadserer en tur 

langs Mekong-floden, inden sejlturen fortsætter til Pak Ou-grotterne, 
som er en vigtig helligdom for buddhisterne. I de to største grotter 

– Tham Ting og Tham Phom – findes flere tusinde Buddha-figurer i 
forskellige størrelser.

Vi kører tilbage til Luang Prabang og stopper undervejs i landsbyen Ban 
Muang Keo, hvor vi får en lidt speciel oplevelse. I landsbyen producerer 

man nemlig whisky, og vi får både et indblik i processen og smager 

resultatet. Indbyggerne er i øvrigt dygtige væver, så der er mulighed 

for en unik souvenir. Vi stopper også i landsbyerne Xang Khong og Ban 
Xieng Lek, som er kendt for henholdsvis håndlavet papir og smukke 

vævede stoffer.

Om aftenen besøger vi det farverige natmarked med boder, så langt 

øjet rækker. Kvinderne, der er kommet ind fra landet med deres varer, 

taler dæmpet med hinanden – og der er en afslappet ro, som er et 

kendetegn for byen.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 4
Munkenes morgenprocession, møde med H’mong-folket og til Kuangsi- 

vandfaldet

Dagen begynder tidligt, da vi skal til centrum og se den store procession 

af kronragede og orangeklædte munke, som hver morgen efter solopgang 

stille bevæger sig gennem byens gader for at modtage offergaver i form 

af mad, som byens indbyggere står klar med. Vi blander os stille med de 

lokale og viser også vores respekt og giver mad til munkene – en unik og 

ubeskrivelig oplevelse. Vi besøger også byens fødevaremarked, hvor der 

allerede er en livlig aktivitet – en oplevelse, der appellerer til alle sanser.

Vi tager tilbage til hotellet, spiser morgenmad og slapper lidt af, inden 

vi tager til Nationalmuseet. Museet er indrettet i det tidligere kongeli-

ge palads, og besøget her er en god introduktion til landet. Vi bestiger 

Phousi Hill i byens centrum og nyder udsigten over Luang Prabang 

og Mekong-floden, inden turen går til det smukke Kuangsi-vandfald. 
Undervejs besøger vi de to H’mong-landsbyer – Ban Na Ouane og Ban 
Tha Pen. H’mong-folket kommer oprindelig fra det sydlige Kina, og i 

dag lever der omkring en halv million i Laos. De har deres egen kultur 

og eget sprog, og de har gennem tiden spillet deres egen rolle i det 

kulturelle og politiske liv. Vi spiser frokost og tilbringer nogle timer i den 

smukke natur ved Kuangsi- vandfaldet – så husk badetøjet. Sidst på 

Luang Prabang



Cykeltur i  Vang Vieng

eftermiddagen kører vi tilbage til Luang Prabang, og der vil være tid til 

at nyde byen på egen hånd.

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

Dag 5
Fra Luang Prabang til Vang Vieng med oplevelser undervejs

Vi forlader Luang Prabang, og der venter en lang, men meget smuk 

køretur ned ad de regnskovsklædte bjerge og gennem en stribe af 

landsbyer, der giver et indtryk af laoternes hverdag. Vi stopper f.eks. og 

besøger en lokal skole, og det er også muligt, at der bliver inkluderet 

besøg i en SOS-børneby, der drives på basis af danske midler. Vi spiser 

frokost undervejs, inden vi når til byen Vang Vieng, der ligger naturskønt 

ved floden Nam Song og med flot udsigt til de smukke kalkstensbjerge.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 6
Cykeltur til de smukke kalkstensbjerge og til hovedstaden Vientiane

Vi begynder med en dejlig naturoplevelse og cykler i roligt tempo til de 

smukke kalkstensbjerge. I bjergene findes en række interessant huler, 
og vi ser en af de kendteste, som er hulen Tam Jang. Midt på formid-

dagen er vi tilbage på hotellet, og efter et forfriskende brusebad og 

frokost forlader vi Vang Vieng og kommer ned i lavlandet og over den 

frugtbare slette til hovedstaden, Vientiane. Den mest velstående del 

af Laos’ befolkning bor i dette område. Med sine omkring 700.000 ind-

byggere er Vientiane ikke nogen stor hovedstad, og i forhold til mange 

andre virker den provinsiel, men den er hyggelig og overskuelig. I det 

tidligere franske Indokina er Vientiane den by, der er mest præget af 

den franske kolonitid.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 7
En dag i Vientiane

Formiddagen er afsat til oplevelser med rejselederen, og vi besøger 

templet Wat Sisaket, hvor der indenfor venter ikke mindre end 6.800 

Buddha-figurer i miniature-størrelse lavet i træ, sten eller bronze. 
Templet var den eneste bygning i Vientiane, der overlevede thai’ernes 

ødelæggelse af byen i 1828. På den anden side af gaden ligger det 

kongelige tempel Wat Prakeo, som i sin tid husede den hellige Emerald 

Buddha, inden den blev stjålet af thai’erne og fik sin plads i Grand 
Palace i Bangkok. Vi går også forbi Patuxay-triumfbuen, der er bygget 
i 1960’erne og dedikeret til dem, der kæmpede for landets uafhængig-

hed, og fra toppen har man en storslået udsigt over byen. Naturligvis 

ser vi også That Luang Stupaen – et af de flotteste buddhistiske monu-

menter i verden.

Vi er i et land med stolte vævetradtitioner og skal besøge Carol Cassi-

dy’s Lao Textiles, hvor landets dygtigste og mest kreative vævere har 
specialiseret sig i at fremstille de skønneste produkter i 100 % hånd-

vævet silke, og som ofte er mere kunst end kunsthåndværk. Det hele 

begyndte som et udviklingsprojekt ledet af amerikaneren Carol Cassidy, 

der er en international anerkendt kunstner/væver. Efter frokost kan du 

fortsætte oplevelserne på egen hånd eller i selskab med rejselederen, 

der gerne planlægger en tur ud fra deltagernes ønsker f.eks. gennem 

den gamle bydel.

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

Dag 8
Vientiane – Phnom Penh i Cambodja

Om formiddagen flyver vi til Phnom Penh i Cambodja. Vi når til millionbyen 
Phnom Penh, der ligger, hvor Mekong-floden løber sammen med Tonle 
Sap-floden. Visse steder kan man se, at moderne tider er på vej til Phnom 
Penh, men i al det væsentlige er Phnom Penh en gammeldags, asiatisk 



storby. Vi har tid til både at nyde panoramaet ved de to floders sammen-

løb og det farverige folkeliv, som det udfolder sig i gaderne.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 9
Et overdådigt palads og en grusom historie

Vi skal besøge det kongelige palads i Phnom Penh. Paladset er fra 1866 

og var det sidste palads, der blev bygget i kolonitiden. Kong Sihamoni 

bor på paladset, men et par af paladsets bygninger er tilgængelige for 

offentligheden. Det gælder f.eks. Sølvpagoden, hvis navn skyldes de 

mere end 5.000 sølvfliser, der dækker gulvet, og Tronsalen, der også er 
overdådigt udsmykket. Herfra går turen til Phnom Penhs mest berømte 

tempel, Wat Phnom. Landskabet omkring Phnom Penh er totalt fladt, 
så derfor virker den 27 m høje kunstige bakketop, hvor Wat Phnom 

ligger, næsten som et lille bjerg. Legenden siger, at det første tempel 

på stedet blev rejst i 1373, da fire Buddha-statuer kom flydende ned af 
Mekong-floden. De blev opdaget af madame Penh, som fik dem bragt 
til Wat Phnom, så heraf byens navn, som betyder “templet plus damen”. 

Der er tale om et usædvanligt smukt tempel, og så er der naturligvis 

en god udsigt her fra byens eneste høj. Om eftermiddagen besøger vi 

Cambodjas Nationalmuseum. Museet er ikke særlig stort, men vi får et 

godt indtryk af de fire hovedperioder i den cambodjanske kunst.

Herefter kører vi til Tuol Sleng-museet. Bygningerne var før 1975 et 
gymnasium, men under Pol Pots rædselsregime blev stedet omdannet 

til et fængsel, hvor 17.000 politiske fanger blev udsat for særdeles grov 

tortur og henrettet på en af de mange ”killing fields”. Bygningerne står 
i dag som, da De Røde Khmerer forlod dem i 1979, da vietnamesiske 

styrker gik ind i Phnom Penh. Vi fortsætter uden for byen, hvor vi også 

skal besøge en ”killing field”, hvor modstanderne af Pol Pots røde 
khmerer hensynsløst blev dræbt. Vi får indblik i et mørkt kapitel af 

landets historie, som man ikke må lukke øjnene for.

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

Dag 10
Smuk køretur fra Phnom Penh til Siam Reap

Målet denne dag er Siam Reap, og undervejs bliver der lejlighed til at 

nyde landskaberne og hverdagslivet, som det udfolder sig langs vejen. 

Vi får en overraskende oplevelse i landsbyen Skun, hvor man avler store 

edderkopper – til spisebrug! Vi spiser frokost undervejs i provinsen 

Kompong Thom. Turen fortsætter, og vi passerer bl.a. en af khmerernes 

gamle broer, der bliver kaldt Spean Kompong Kdei, og som stammer 

fra det 13. årh. Den 87 m lange bro går over floden Chi Kraeng og er et 
imponerende bygningsværk med sine 20 bropiller og usædvanlige flotte 
udsmykninger. 

Vi ankommer til Siam Reap - byen som er porten til storslåede Angor 

Wat, og vi besøger Angkor National Museum, der er spækket med 

genstande fra Angkor, og som fortæller historien om det mægtige 

Khmerrige. Det er en fin måde at få et overblik over historien på, inden 
vi næste morgen ved selvsyn skal opleve den gamle kongeby Angkor 

Thom og det smukke tempelkompleks Angkor Wat.

Om eftermiddagen tager vi til Tonle Sap. Den kæmpemæssige sø er den 

største ferskvandssø i Sydøstasien og er samtidig en biflod til Mekong. 
Søen er usædvanlig rig på fisk, og mange af dem, der ernærer sig ved 
fiskeri, bor i små landsbyer på vandet. Vi besøger en af de flydende 
landsbyer, som i øvrigt flytter sig alt efter den skiftende vandstand i 
søen. Vi nyder sceneriet og solnedgangen ved Mekong-floden, inden vi 
tager tilbage til Siem Reap.

Om aftenen er det muligt at besøge det lokale natmarked, der er helt 

anderledes end det, vi oplevede i Luang Prabang, og som frister med alt 

fra silkestoffer og souvenirs til en gang afslappende massage.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Det kongelige Palads



Dag 11
Oplevelser ved kongebyen Angkor Thom og med tuk-tuk til Angkor Wat

De næste dage koncentrerer vi os om det kæmpemæssige tempel-

område, Angkor, der rummer mere end 50 templer. Fra slutningen af 

700-tallet og de følgende ca. 500 år voksede Khmerriget frem og bredte 

sig efterhånden over det meste af Sydøstasien. Samtidig voksede 

rigets hovedstad, Angkor Thom, og de forskellige khmerkonger tilførte 

hovedstaden det ene fantastiske og pragtfulde bygningsværk efter det 

andet. Angkor Thom strakte sig i sin storhedstid i 1200- og 1300-tallet 

ca. 70 km fra søen Tonle Sap i syd op mod bjergene mod nord, og histo-

rikere mener, at der har været mellem 700.000 og 800.000 indbyggere 

i byen. Den meget yngre by, Siem Reap, hvor vi bor, ligger faktisk i den 

sydlige del af det gamle Angkor-område. Det centrale Angkor ligger ca. 

15 km nord for Siem Reap, hvor vi finder kongebyen Angkor Thom og 
bygningsværket over dem alle, Angkor Wat, og netop disse to steder er 

målet for vores udflugter denne dag.

Om morgenen kører vi med tuk-tuk til Angkor Wat, det største af 

Angkors bygningsværker, som også er det bedst bevarede. Det ligger i 

en kunstig rektangulær sø, og selve Angkor Wat er også bygget som et 

rektangel på 1,3 x 1,5 km. Templet er bygget fra 1113 til 1150. På afstand 
er det med sine fem store tårne et fantastisk syn, og det kan man især 

nyde på broen, der fører til templet. Store udhuggede figurer i sandsten 
fortæller om khmererne og deres kongers historie og daglige liv.

Næste oplevelse er templet Ta Prohm. Da thai’erne i 1431 havde erobret 

og ødelagt Angkor, blev kun nogle få munke tilbage på stedet. Kongen 

og den øvrige befolkning rejste til den nye hovedstad, Phnom Penh. I de 

følgende godt 400 år blev den tidligere så mægtige hovedstad opslugt 

af junglen. Store træer og ikke mindst deres rødder væltede i tidens løb 

mange mure og tårne og skjulte dem. Ved Ta Prohm har man valgt at lade 

junglen ”beholde” det store bygningsværk. Kæmpetræer vokser hen over 

mure og tårne, og deres rødder vikler sig ind i og over bygningerne.

Efter frokost besøger vi den gamle kongeby Angkor Thom, der blev op-

ført i slutningen af 1100-tallet. Området er et kvadratisk område på 900 

ha. Vi starter ved Bayon, der var kongens tempel. Det havde 49 tårne, 
hvoraf de 37 er bevarede, og alle tårne er prydet med fire store ansigter 
af kongen. Vi går videre til Phimeanakas, og fra toppen af det pyramide-

formede tempel er der en fin udsigt bl.a. til templet Baphuon. Undervejs 
passerer vi  stedet, hvor selve det kongelige palads lå, men da det var 

bygget i træ, er der kun dele af fundamentet tilbage. Vi kører tilbage til 

Siam Reap. Der vil være tid på egen hånd, indtil vi om aftenen mødes til 

en speciel cambodjansk middag og får serveret en række traditionelle 

cambodjanske retter, mens vi bliver underholdt med et danseshow, der 

inkluderer den klassiske Apsara-dans. 

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 12
Til Banteay Srei og Banteay Samre og besøg hos ”Artisans d’Angkor”

Denne dag tager vi først til Banteay Srei. I Khmerrigets storhedstid lå 
her Angkors nordligste bebyggelser. Nu er Banteay Srei en alminde-

lig landsby, men den huser templet, som har givet landsbyen navn. 

Templet er nærmest i miniature i sammenligning med de fleste andre 
bygningsværker i Angkor, men det er usædvanligt smukt og rummer 

mange fine små detaljer. Det kaldes i øvrigt også for ”Kvindernes Fæst-

ning” – og hvorfor er videnskaben lidt uenig om. Dernæst skal vi besøge 

Banteay Samre, en af de mest komplette bygningsværker i området. 
Navnet Samre stammer fra en etnisk bjerggruppe, som boede ved 

Phnom Kulen og formentlig var i slægt med khmererne. På vejen tilbage 

til Siem Reap, besøger vi “Artisans d’Angkor” – et interessant sted, der 

promoverer kunsthåndværk inspireret af khmerernes kultur, og det er 

alt fra keramik, smykker og lakarbejder til de skønneste ting i silke. Har 

du lyst til flere oplevelser denne dag, er byens natmarked en mulighed.

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

Angkor Wat



Dag 13
Tid på egen hånd og hjemrejse til Danmark

I dag er der tid til at udforske Siam Reap på egen hånd, inden det om 

eftermiddagen er tid til at køre mod lufthavnen og flyve hjem mod 
Danmark.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Banteay Srei

Prisen inkluderer
•  Flyrejse inkl. skatter og afgifter

•  Overnatning i dobbeltværelse på 3-4-stjernede hoteller

•  11 x morgenmad, 10 x frokost og 7 x aftensmad
•  1 flaske vand pr. dag
•  Transport og udflugter inkl. entreer jf. program (værdi kr. 850)
•  Besøg i små lokalsamfund og fiskerlandsbyer
•  Sejltur på Mekong-floden til Luang Prabang
•  Ophold i den UNESCO-fredede kongeby Luang Prabang

•  Besøg i kongebyen Angkor Thom og det imponerende tempelområde 
Angkor Wat

•  Cykeltur gennem kalkstensbjergene

•  Sightseeing i Siem Reap i tuk-tuk

•  Engelsktalende lokalguide i begge lande

•  Dansk rejseleder

Tillæg pr. person
• Enkeltværelsestillæg kr. 2.795

•  Ved afrejse fra Aalborg, Billund eller Aarhus lufthavn kr. 1.250

•  Visum til Laos laves ved ankomst i lufthavnen. Det koster ca. USD 30.

•  Visum til Cambodja laves ved ankomst i lufthavnen. Det koster ca. 

USD 30 + evt. administrationsgebyr på ca. USD 2-5.
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