Dagsprogram - Laos & Cambodja
(M,F,A) Morgenmad, Frokost, Aftensmad indikerer, hvilke måltider, der er inkluderet i rejsens pris.
Dag 1: København – Luang Prabang

Vi flyver fra København og efter en mellemlanding undervejs flyver vi videre til Luang Prabang i Laos.
Dag 2: Luang Prabang

Vi ankommer om formiddagen til Luang Prabang i Laos. Luang Prabang er på UNESCOs liste over verdens
kulturarv og er en vidunderlig by at begynde rejsen i. Mekong-floden flyder stille forbi, og blandt byens små
lave huse ligger de gamle templer fredfyldt og venter på besøg. Luang Prabang er Laos´ gamle hovedstad og
var kongelig residensby, indtil kommunisterne tog magten i 1975.
Efter indkvartering på vores hotel besøger vi Wat Xieng Thong-templet, hvor vi får en introduktion til
buddhismen og den måde, som livet former sig på blandt munkene i templerne.
Vi spiser en let frokost med udsigt over den imponerende Mekong-flod. Ud på eftermiddagen slentrer vi en
tur i den historiske del af denne gamle by. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

-Ankomst til Luang Prabang og indlogering på vores hotel.
-Vi slentrer gennem byen til Wat Xieng Thong-templet, det mest storslåede af alle byens templer.
-Efter frokost fortsætter vi rundt i byen for at lære den bedre at kende.
Dag 3: Luang Prabang

Vi bruger dagen blandt de historiske templer i den smukke gamle kongeby, der ligger mellem bjergene og
floden. Tidligt om morgenen er der mulighed for at gå i tempel og møde munkene i deres karakteristiske
orange dragter, som før solopgang indsamler mad.
Vi besøger det gamle kongepalads og det lille etnografiske museum, der fortæller historien bag de mange
etniske minoriteter i Laos. Senere slentrer vi rundt i byen, inden vi tager turen til toppen af Mt. Phou Si,
hvorfra vi nyder solnedgangen. Herefter spiser vi aftensmad. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

-For de morgenfriske mulighed for at følge munkene med deres almisseskåle rundt i byen.
-Besøg på det smukke kongelige palads og det etnografiske museum.
-Vi går op på højdedraget Phou Si og nyder solnedgangen over Mekong-floden.
Dag 4: Luang Prabang – Pak Ou – Luang Prabang

Vi går ombord i en traditionel båd og sejler op ad Mekongfloden i kølvandet af den franske
opdagelsesrejsende Francis Garniers Mekong-ekspedition fra 1880’erne. Vi sejler til de smukke Buddhahuler ved Pak Ou. Området er usædvanligt smukt, og langs floden ser vi nogle af de stejleste bjerge i
Sydøstasien. Vi lægger til ved små landsbyer og ser, hvordan livet former sig på landet.
Vi er tilbage i løbet af eftermiddagen, hvorefter der vil være fri tid på egen hånd. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

-Udflugt på Mekong-floden til Pak Ou-grotten og dens mange Buddha-statuer.
-Vi lægger til ved landsbyer langs bredden og indsnuser dagliglivet hos de etniske minoriteter.
-Efter hjemkomst fri tid på egen hånd.
Dag 5: Luang Prabang – Phonsavan

Vi forlader Luang Prabang og kører gennem forskellige Hmong-stammelandsbyer. Køreturen er utrolig
smuk og tager os gennem farvestrålende bjerglandskaber til Xienkhouang-provinsen. Vi kører ud til
Stenkrukkesletten, et arkæologisk sted, hvor hundredvis af kæmpestore stenkrukker ligger spredt i
landskabet, som arkæologerne endnu ikke er helt enige om formålet med.
Der er også tid til at se landsbyerne, hvor stammefolkene Hmong og Tai Dam holder til. De har en helt
speciel kultur og en farverig historie. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

-Smuk køretur gennem det bjergrige landskab med etniske landsbyer.
-Ankomst til Phonsavan, kendt for Stenkrukkesletten som vi skal ud at se.
Dag 6: Phonsavan

Vi står tidligt op og besøger det lokale marked i Phonsavan, hvor de forskellige bjergstammer kommer for at
handle. Vi skal se flere af de berømte stenkrukker og skal besøge små landsbyer i området. Her oplever vi
virkelig at være langt væk fra alting og her kommer der ikke mange turister, der typisk kun besøger
Phonsavan en enkelt dag.
Dagens program indeholder:

- Phonsavan med Stenkrukkesletten
- Det lille lokale marked
- Besøg i mindre landsby for en af landets mange etniske folkeslag.
Vi kører videre gennem det smukke landskab til Vang Vieng. Undervejs stopper vi i de små landsbyer og
taler med landsbybeboerne, og oplever livet i rismarkerne. Rute 13 snor sig ind og ud gennem bjergene med
stribevis af landsbyer langs vejen. Vi når frem til Vang Vieng sidst på eftermiddagen. Vi overnatter på
Thavonsouk Bungalows ved Song-floden i udkanten af Vang Vieng. (M,F,A)
Dag 7: Phonsavan - Vang Vieng

Vi forlader Phonsavan og kører mod syd. Vi gør et par stop undervejs inden vi når Vang Vieng, der ligger
smukt ved Song-floden.
Dagens program indeholder:

- Igen en smuk køretur gennem det smukke landskab til Vang Vieng.
- Vi nyder den smukke natur omkring Vang Vieng
- Indlogering og middag på lokal restaurant.
Dag 8: Vang Vieng - Vientiane

Vi begynder dagen tidligt, hvor vi i små både sejler op ad Song-floden. Her ser vi fiskerne, der trækker deres
net op, mens dagen langsomt begynder for de mange små familier langs flodbredden. Vi besøger også
vandfald og går gennem rismarker og imponerende kalkstensbjerge til Tam Jang-grotten, der ligger gemt i
bjerget. Grotten blev i begyndelsen af 1800-tallet benyttet som skjul for at undgå invaderende kinesiske
styrker.
Vi forlader det smukke Vang Vieng over frokost og kører 3-4 timer til Vientiane, den lille hovedstad, der
søvnigt og charmerende ligger langs Mekong-floden. Her går livet sin stille gang. Vi ankommer omkring
frokosttid og indkvarterer os på vores hotel. Vi tager det med ro og besøger først Wat Si Saket, der
indeholder hundredvis af små buddhaer. Herefter er det tid til at aflægge besøg ved det tidligere kongelige
tempel, Haw Phra Keo, og den hellige stupa, Pha That Luang. Vi samles om aftenen til fælles middag ud til
Mekongfloden – og med udsigt til Thailand på den modsatte bred (M,F,-)
Dagens program indeholder:

-Sejltur på Song-floden.

-Smuk vandretur i det dramatiske klippelandskab til en af områdets mange grotter Tam Jang.
Dag 9: Vientiane

Vi starter i den lille charmerende by med en spadseretur rundt i centrum. Vi besøger Wat Si Saket fra
begyndelsen af 1800-tallet og det tidligere kongelige tempel Haw Phra Kep. Der vil i løbet af dagen også
være tid, hvor man kan opleve byen i eget tempo. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

Ankomst til hovedstaden Vientiane og indlogering på vores hotel.
-Spadseretur i centrum med besøg i Wat Si Saket fra begyndelsen af 1800-tallet.
-Det tidligere kongelige tempel Haw Phra Keo, som i dag huser en fin samling af religiøs kunst.
-Laos´ nationalsymbol – den forgyldte stupa Pha That Luang.
-Middag ved Mekong-floden.
Dag 10: Vientiane – Phnom Penh/Cambodja

Formiddagen er til fri disposition, inden vi flyver til Phnom Penh, hovedstaden i Cambodja. Her oplever vi
den store kontrast til rolige Vientiane. Man ser straks et større folkeliv og en større intensitet. Vi
indkvarterer os på vores centralt beliggende hotel.
De franske kolonialister kaldte Phnom Penh ”Orientens Perle”, da byen kunne bryste sig af smukke brolagte
promenader og raffinerede koloniarkitektur. I begyndelsen af 1900-tallet valfartede folk fra hele Indokina til
Phnom Penh for at rekreere langs Mekong-floden og for at nyde godt af byens særlige charme. I dag har
Phnom Penh genvundet en stor del af sin charme – årtier med borgerkrig og folkemord er nu fortid, og byen
blomstrer på ny. De gamle kolonibygninger er blevet restaurerede, de smukke gamle parker er atter grønne,
og byen syder af liv og optimisme. Den stemning oplever vi med det samme.
Vi spiser vores aftensmad i FCC, Foreign Correspondents Club, der er et vidnesbyrd om det nye, moderne
Cambodja. Tidligere var det en presseklub for udenlandske journalister, der fulgte de første demokratiske
valg for tyve år siden. I dag er det en afslappet restaurant ved floden, hvor vi skal nyde vores middag. (M,-,A)
Dagens program indeholder:

-Fri tid inden afgang mod lufthavnen og flytur til Cambodjas hovestad Phnom Penh (tidspunkt for
flyafgang kan variere)
-Indlogering på vores hotel og efterfølgende gåtur i området inden vi spiser middag i FCC.
Dag 11: Phnom Penh

Vi begynder dagen med at besøge det lokale marked, der især er kendt for kunsthåndværk og antikviteter,
inden turen går til det kongelige palads og Sølvpagoden.
Paladset er en samling fantastisk smukke bygninger med himmelstræbende tagkonstruktioner. Her liggger
også Sølvpagoden, hvis gulv er dækket af mere end 5000 sølvfliser, der hver vejer over et kg. Efter frokost er
der fri tid på egen hånd.
Et trist kapitel i Cambodjas historie er det brutale styre under de Røde Khmerer ledet af Pol Pot fra 1975 til
1979. Folkemordet krævede over 2 mio. liv, hvilket stadig kan mærkes i befolkningen.
Alle har en rædselshistorie fra den tid, og retsopgøret er kun lige gået i gang.
For interesserede kan der arrangeres besøg til det berygtede fængsel S-21, hvorfra kun ganske få kom ud i
live. Dette er en barsk oplevelse, men stadig en del af Cambodja i dag.
Et par kilometer uden for byen ligger de såkaldte ”Killing Fields”, hvor tusinder blev henrettet. Vi slutter
dagen med fælles middag. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

-Besøg på det lokale marked.

-Rundvisning på det kongelige palads med Sølvpagoden.
-Mulighed for besøg i fængslet S-21 og ”Killing Fields”.
Dag 12: Phnom Penh – Kompong Thom - Siem Reap

Vi forlader Phnom Penh og kører mod nord til Kampong Thom, der var hovedstad i det gamle Khmer-rige
før flytningen til Angkor i det nordvestlige Cambodja. Vi spiser frokost i Kampong Thom, hvorefter vi
fortsætter mod Siem Reap.
Vi laver flere stop undervejs for at strække ben og tage fotos. (M,F,A)
Dagens program indeholder:

-ca. 300 km. med frokost ca. halvvejs i byen Kompong Thom.
-Stop undervejs for fotos og forfriskninger.
Dag 13: Siem Reap – Angkor Wat – Siem Reap

Vi starter dagen med at køre ud til Angkor Wat – det største religiøse bygningsværk på kloden opført i
begyndelsen af 1300-tallet.
Området dækker over 200 hektar, voldgraven er 200 m bred, og muren omkring hele komplekset er over 5
km lang. Det midterste af de fem hovedtårne er 65 m. højt.
At gå minutiøst igennem de mange kunstneriske detaljer tager måneder, hvilket vi ikke har, og vi har
derfor udvalgt karakteristika og kunstneriske træk, som er typiske for Khmer-rigets tempelkomplekser.
Efterfølgende tager vi bussen til templet Ta Prohm fra 1100-tallet. Også et stort område men koncentreret
omkring hovedtemplets byggeblokke, der er holdt sammen af kapok- og banyantræer.
Dette er en oplevelse af en anden verden.
Ved frokosttid vender vi tilbage til Siem Reap, hvorefter vi tager rundt i byen for at orientere os. (M,F,-)
Dagens program indeholder:

-En imponerende formiddag ved Angkor-templet.
-Vi skal se Ta Prohm-komplekset og forundres over naturens omfavnelser af templet.
-Frokost i Siem Reap og efterfølgende orienterende gåtur i byen.
Dag 14: Siem Reap – Angkor Thom – Tonle Sap - Siem Reap

Efter morgenmaden tager vi på sejltur på Tonle Sap, Sydøstasiens største sø, der i Angkor-tiden var det
økonomiske grundlag for khmer-kongernes imperie. På søen lever tusindvis af fortrinsvis vietnamesere, der
i små ”flydende landsbyer” følger strømmen fra Mekong-floden op i den enorme Tonle Sap-sø. Vi hører om
livet på søen, der også er historien om forholdet mellem Cambodja og nabolandet Vietnam.
Frokost er på egen hånd, men om eftermiddagen tager vi igen ud til tempelområdet.
Vi starter med templet Preah Khan, der også er pakket ind i junglen, hvorefter vi tager til Angkor Thom, som
består af flere bygningsværker, hvoraf Bayon er helt uovertruffent.
Bayon er karakteriseret ved sine 54 tårne med over 200 smilende stenansigter i tre plan opført ca. år 1200.
Reliefferne er udsøgte og viser historiske slag, men man kan også se hverdagen i det gamle Khmer-rige.
Dagen går på hæld, og lyset skifter karakter på de mange stenansigter. (M,-,-)
Dagens program indeholder:

-Forfriskende sejltur på landets store sø Tonle Sap, hvor flydende landsbyer danner basis for de mange
fiskere, som ernærer sig ved søens righoldige fiskebestand.
-Eftermiddagen byder på Preah Khan-templet delvist opslugt af junglen.
-Angkor Thoms mange bygningsværker med Bayon ved solnedgang som kulmination på dagen.
Dag 15: Siem Reap – Banteay Srei – Siem Reap

Formiddagen er til fri afbenyttelse med mulighed for at gøre gode indkøb på markedet eller få sig en
forfriskning på en af byens mange caféer.
Efter frokosten er der fri tid på egen hånd, men de, som har lyst, kan tage til Banteay Srei, som ligger ca 30
km fra Siem Reap.
Banteay Srei er et mindre tempel med den fineste udsmykning på kloden i lyserøde sandsten og blev først
opdaget 1914. Dette er et kunstnerisk pragteksemplar i miniature fra den tidlige Khmer-periode, hvor det
stod færdig år 967.
Vi tager aftenflyet til Bangkok, hvorfra flyet til København afgår. (M,F,-)
Dagens program indeholder:

-Formiddagen er på egen hånd til shopping og afslapning, og det samme gælder frokosten.
-Eftermiddagen med mulighed for endnu et tempel – Banteay Srei, et minitempel i lyserøde sandsten.
Dag 16: Hjemkomst

Vi ankommer om morgenen med flyet i Kastrup.

Prisinformation
Inkluderet i prisen

-- kørsel i bus med air condition
- dansk ekspertrejseleder samt engelsktalende lokalguider
- pension som angivet i programmet, ekskl. drikkevarer. De fleste måltider er inkluderet.
- entréer til de i programmet nævnte punkter
- indkvartering på turistklasse hoteller
- alle lokale og oversøiske flyvninger
Tillæg enkeltværelse

3.900 kr
Prisen inkluderer ikke

- drikkepenge
- Visum
- tilslutningsfly - oplyses ved bestilling
Praktiske oplysninger

Visum: Danske statsborgere får turistvisum udstedt ved indrejse til Cambodja og Laos - det koster
ca. 35 Dollar pr. land, og man skal medbringe 2 pasfotos for hvert visum

Hotel: På denne rejse bruger vi lokale turistklasse hoteller - Se hotelklassificering

