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VIETNAM & CAMBODJA

 

Med rejseleder Rikke Former, cand. mag. i Asienstudier 
Afrejse: d. 11. - 21. april 2014  Pris: 18.900 kroner

Fantastisk læserrejse til det sydlige Indokina – 12 dage

PÅSKEN 2014
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Rejseleder på turen, Rikke Former
Rikke er MA i Asienstudier og har en indgående viden 
om regionen. Hun har både arbejdet ude i ‘felten’ som 
rejseleder og bag kulisserne med udvikling af rejser. 
Bl.a. specialrejser for faggrupper. 
 

Med i prisen:
- Helpension
- Alt transport inklusiv fly Kbh-Siem Reap, 
Cambodia, Saigon, Vietnam-Kbh med Emirates
- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Indkvartering på gode hoteller og strandresort i 
delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse)
- Dansk ekspertrejseleder og lokale guider
- Alle skatter og afgifter
- Bidrag til Rejsegarantifonden

Rikke har desuden boet en periode i 
Vietnam, hvor hun arbejdede for en 
udviklingsorganisation og underviste 
i engelsk.
Rikke er medejer af Karavane Rejser

Afrejse: d. 11.- 22. april 2014. Pris: DKK 18.900 (Enkeltværelsestillæg: DKK 1.950) 

Gå på opdagelse i Angkor Wats sagnomspundne jungletempler, tag på 
cambodiansk natmarked og cykl en tur langs landsbyer og grønne rismarker 

Guldbelagte templer, smukke pagoder, fransk koloniarkitektur og fantastisk natur. Vietnam og Cambodja 
byder på oplevelser i verdensklasse, og på denne læserrejse får du det bedste af regionen og lidt til. 
Blandt rejsens mange højdepunkter er Mekong-deltaets flydende markeder, storbysafari og gadekøkkener 
i Saigon og ikke mindst Angkor Wat, en af Asiens største seværdigheder.  

Som noget ganske særligt besøger vi skoler og børnehjem undervejs. Og så bliver vi klogere på regionens 
blodige fortid, når vi udforsker Vietnamkrigens Cu Chi-tunneller og besøger Folkedrabsmuseet i Cambodja. 

Rejsen afsluttes med et par skønne stranddage. En unik rejse med et højt vidensniveau og oplevelser for 
alle sanser!

Rejseleder: Rikke Former, cand. mag. i Asienstudier. Lille gruppe – max 18 deltagere

Nb. Rejsen er skræddersyet til læsere af fagbladet Folkeskolen, men er åben for tilmelding for alle med 
interesse i rejser med fokus på kultur og samfund.  

VIETNAM & CAMBODJA I PÅSKEN 2014
Fantastisk læserrejse til det sydlige Indokina – 12 dage
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Oversigt over dagsprogram:
Dag 1 Afrejse fra København

Dag 2 Ankomst til Siem Reap, Cambodja. Siem Reap by 
night - Pub Street og cambodiansk natmaked

Dag 3 Besøg på børnehjemmet Acodo. Udflugt til Angkor 
Wat tempelkompleks inklusiv cykeltur.  Middag med 
traditionel Khmer danseshow 

Dag 4 Siem Reap-Phnom Penh. Folkedrabsmuseet 

Dag 5 Phnom Penh. Kongepaladset og Sølvpagoden. 
Med båd til Chau Doc i Mekong-deltaet (Vietnam) 

Dag 6 Chau Doc- Can Tho. Afslapning og tid på egen 
hånd. Bådcruise med traditionel musik og middag

Dag 7 Can Tho. Sejltur og besøg på Cai Rang, Mekong-
flodens største flydende marked. Kørsel til Ho Chi Minh 
City (Saigon). Rundtur og gadekøkkener i Saigon

Dag 8 Saigon. Besøg på Vinh Loc Primary School og 
udflugt til Cu Chi-tunnellerne

Dag 9 Kørsel til Mui Ne Beach. Tid på egen hånd

Dag 10 Mui Ne Beach. Badning og afslapning

Dag 11 Mui Ne Beach. Badning og afslapning. Kørsel 
til lufthavnen i Saigon. Afrejse

Dag 12 Hjemkomst til Danmark
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Dag 1 Afrejse fra København

Vi mødes i Københavns Lufthavn midt på dagen og 
starter vores rejse mod Vietnam og Cambodja.

Dag 2 Ankomst til Siem Reap, Cambodja.  
Lokal middag, Pub Street og natmarked

Vi lander i Siem Reap, Cambodja midt på eftermidda-
gen og kører straks til vores hotel og checker ind. Siem 
Reap er en moderne by. Lokal og kosmopolitisk på en 
og samme tid. Her er turister og backpackere, som 
kommer hertil for at se templerne ved Angkor Wat. Her 
er spor fra den franske kolonitid og Khmerriget, og her 
er moderne hotelbyggerier, markeder og knallerter en 
masse. 

Efter vi har slappet lidt af skal vi ud at opleve Siem 
Reap by night. Aftenerne er varme i april måned, og 
vi skal nyde vores middag på en af de mange lokale, 
udendørskøkkener. Efter maden går vi på opdagelse 
på et rigtig cambodiansk natmarked med alt, hvad det 
indebærer af friturestegte insekter, grillede andefødder 
og alskens varer til salg. Vi slutter aftenen med en tur 

ned ad Pub Street, Siem Reaps berømte bargade. Her er 
barer og natklubber for enhver smag, og vi skal smage 
den lokale øl og skåle for en god rejse!

Dag 3 Besøg på børnehjemmet ACODO. Angkor Wat 
tempelkompleks inklusiv cykeltur. Middag med tradi-
tionel Khmer danseshow

Vi starter dagen med at besøge børnehjemmet Acodo, 
hvor der bor 76 børn. Nogle af børnene er foræl-
dreløse gadebørn, der er blevet fundet og bragt ind på 
børnehjemmet. Andre er børn af fattige  og syge foræl-
dre, der ikke selv har kunnet forsørge dem. 
Vi ser hvordan børnene bor  og hører om deres hverdag 
på børnehjemmet. Børnehjemmet har stor fokus på 
at give børnene de bedste forudsætninger for at klare 
sig godt i deres voksenliv.  Bl.a. ved at vægte uddan-
nelse højt. Vi hører om, hvordan børnene undervises, og 
hvordan det cambodianske skolesystem fungerer.

Det er en rørende oplevelse at besøge børnehjemmet og 
besøget giver os en tankevækkende indsigt i livet bag 
facaden i Cambodja.
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Efter besøget på børnehjemmet  venter der os en af 
rejsens største seværdigheder nemlig det  
sagnomspundne Angkor Wat. Tempelkomplekset, der 
er dedikeret først til hinduguder og siden til buddhis-
men, er en af Asiens allerstørste seværdigheder og en 
af verdens største religiøse bygningsværker. 
Vi har hele eftermiddagen til at udforske det enorme 
område, som komplekset dækker. Vi kan ikke nå hele 
vejen rundt, men besøger de mest spændende dele. 

Angkor Wat blev bygget under det magtfulde Khmer-
rige, der herskede mellem 800-1400-tallet. I sin stor-
hedstid dækkede riget et område svarende til nutidens 
Cambodja, Laos, Thailand og Vietnam. Angkor Wat 
ligger i Angkor, som var centrum i Khmerriget. Nye 
satellitoptagelser har afsløret, at Angkor er det største 
præ-industrielle byområde i verden med en udbredelse 
på omkring 400 km2. 

Med sin isolerede beliggenhed midt i junglen var Ang-
kor Wat et ukendt fænomen i Vesten indtil 1500-tallet, 
hvor de første vesterlændinge ’opdager’ tempelkom-
plekset. Det er dog først i 1800-tallet, at Angkor Wat 
bliver kendt i bredere kredse i Vesten, efter den franske 
naturalist og opdagelsesrejsende Henri Mouhot sender 
detaljerige tegninger og beskrivelser hjem til Europa fra 
sin lange ekspedition i Indokina. 

Vi bruger hele eftermiddagen på at gå på opdagelse i 
Angkor Wat. Noget af turen foregår på cykel - en skøn 
måde at komme rundt i det fascinerende område.

Om aftenen er der inviteret til middag med traditionel 
Khmer danseshow. Khmererne er Cambodjas  
oprindelige befolkningsgruppe og udgør næsten 90% af 
den samlede befolkning.

Dag 4 Siem Reap-Phnom Penh. Folkedrabsmuseet 

Efter morgenmaden forlader vi Siem Reap og kører 
sydøst mod hovedstaden Phnom Penh. Det er en 
køretur på 5-6 timer, så der bliver rigeligt med tid til 
at slappe af og nyde landskaberne, der flyver forbi. Vi 
gør nogle holdt, hvor vi ser noget spændende og holder 
også en frokostpause undervejs.

Midt på eftermiddagen ankommer vi til Phnom Penh. 
Inden vi kører til hotellet, besøger vi Folkedrabsmuseet, 
Tuol Sleng. Tuol Sleng var tidligere en skole, men blev 
under Pol Pots rædselsregime mellem 1975-1979 om-
dannet til et torturcenter og fængsel. Museet skildrer 
folkedrabet under regimet, hvor op mod 2 millioner 
cambodianere døde. Det er en af de mørkeste kapitler 
i verdenshistorien, og det er en barsk oplevelse at blive 
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mindet om de grufuldheder, der blev begået af Pol Pot 
og hans Røde Khmerer. 

Dag 5 Phnom Penh. Kongepaladset og Sølvpagoden. 
Med båd til Chau Doc ved Mekong-deltaet (Vietnam)

Vi står tidligt op og tager efter morgenmaden ud og 
kigger nærmere på Phnom Penh. Phnom Penh er 
velordnet og hyggelig, og de gamle, brede franske 
boulevarder giver byen et elegant snit. Vores mål er 
den smukke sølvpagode, som er en del af byens store 
kongepalads. 

Pagoden er smukt beliggende tæt ved flodbredden og 
er et overflødighedshorn af marmor, sølv og guld, fan-
tastiske vægmalerier og buddhastatuer. Heriblandt en 
guldbuddha, der er dekoreret med hele 9584 diaman-
ter! Pagoden har fået sit navn efter de 5000 sølvfliser 
med en vægt på over et kilo hver, som pagoden er 
beklædt med. Mange af fliserne er dog overdækket i 
dag for at beskytte dem. 

Midt på dagen hopper vi på hurtigbåden, som sejler os 
fra Cambodja til Chau Doc i Vietnam. Det er en 5-timers 
sejltur, og det er en dejlig oplevelse at følge med i livet 
lands vandvejene.

Vi ankommer til Chau Doc sidst på eftermiddagen og 
kører straks til vores hotel. Chau Doc ligger i Mekong-
deltaet lige på grænsen mellem Vietnam og Cambodja. 
Chau Doc er en travl grænseby og en smeltedigel af 
religioner og folkeslag. Her er moskeer, templer og 
kirker, og her er et eksotisk udvalg af restauranter med 
diverse fjerne køkkener. Chau Doc er bl.a. kendt for sine 
flydende huse, som er bygget på en slags tømmer-
flåder monteret på tomme metaltønder, der sikrer, at 
husene holder sig flydende. 

For dem som har lyst, går vi en lille aftentur i Chau Doc 
og nyder stemningen og de lune himmelstrøg.

Dag 6 Chau Doc- Can Tho. Alslapning og tid på egen 
hånd. Bådcruise med traditionel musik og middag
Efter morgenmaden forsætter vi til Can Tho, som er 
den største by i Mekong-deltaet. Vi spiser frokost i Can 
Tho og resten af dagen er afsat til afslapning og egne 
aktiviteter. Man kan fx slappe af ved hotellets pool og 
lade op til de kommende dages eventyr. Alternativt kan 
man tage på udflugt på egen hånd til det smukke Binh 
Thuy-templet og Ong-pagoden eller en smutte en tur på 
det lokale marked.
Om aftenen mødes vi igen og tager på en stem-
ningsfuld middagsbådcruise med lokal mad og musik.

Dag 7 Can Tho. Sejltur og besøg på Cai Rang, Mekong-
flodens største flydende marked. Kørsel til Saigon. 
Rundtur og gadekøkkener  

I dag der venter der en af rejsens højdepunkter, når vi 
besøger  Cai Rang, Mekong-deltaets største flydende 
marked. Vi tager afsted meget tidligt om morgenen, 
hvor man får den bedste oplevelse af markedet. Der er 
masser af liv på markedet, hvor grøntsager, frugt, blom-
ster mm. bliver solgt fra et virvar af små både.

Efter besøget forsætter vi mod Vietnams største by 
Saigon (Ho Chi Minh City). Vi bruger resten af efter-
middagen og aftenen på at udforske den pulserende 
storby. Vi stopper bl.a. ved Central Post Office, som 
er en af byens smukkeste bygningsværker og opført i 
den periode, Vietnam var en koloni i Fransk Indokina. 
Herefter er det tid til at opleve Saigon i øjenhøjde. Vi går 
på opdagelse i byens farverige gadekøkkener og prøves-
mager naturligvis nogle af de mange eksotiske, lokale 
specialiteter undervejs. En oplevelse for alle sanser!

Dag 8 Besøg på Vinh Loc Primary School og udflugt til 
Cu Chi-tunnellerne

Efter morgenmaden skal vi på en spændende og læreig 
udflugt ud af Saigon. Først besøger vi Vinh Loc Primary 
School i Binh Chanh-distriktet og forsætter herfra til 
Vietnamkrigens Cu Chi-tunneller. 

Besøget på skolen giver os et spændende indblik i det 
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vietnamesiske skolesystem og i hverdagen for vietnam-
esiske skolebørn. I Vietnam er der fem års obligatorisk 
skolegang, men mange vietnamesiske børn går i skole 
længere. Hele 90% af befolkningen (heraf 46% piger) 
kan læse og skrive, og skolesystemet er overordnet af 
høj standard. 

De dårligst uddannede tilhører Vietnams etniske mi-
noriteter og blandt dem, er procentandelen af dem, som 
kommer i skole, meget lavere.

I vietnamesiske skoler er der en anden og strengere 
disciplin, end vi kender hjemmefra.
Vietnam er en af de hurtigst voksende økonomier i 
verden og for at vietnameserne kan begå sig på i den 
globale økonomiske arena, er der kommet stor fokus på 
at styrke engelsundervisningen i skolerne.

Efter skolebesøget venter der os endnu en særlig 
oplevelse, når vi besøger de berømte Cu Chi-tunneller. 
Cu Chi udgøres af et netværk af mange hundreder 
kilometer tunneller. De første dele af tunnelnetværket 
blev bygget i starten af 1940’erne under krigen mod de 
franske koloniherrer. 
Under Vietnamkrigen blev de udbygget og udgjorde et 
helt underjordisk samfund, der rummede både be-

boelsesområder, våbenfabrikker og militærhospitaler. 
De nordvietnamesiske Viet Cong-soldater skjulte 
sig i tunnellerne og lavede overraskelsesangreb på 
fjenden. Tunnellerne lå i den sydlige del af Vietnam, 
som var kontrolleret af amerikanske og sydvietnam-
esiske styrker og havde stor betydning for krigens ud-
fald. Tunnellerne var en medvirkende årsag til, at den 
amerikanske hær opgav deres kamp mod Viet Cong til 
trods for, at den amerikanske hær var langt overlegen, 
hvad angik militær materiel.

Dag 9 Saigon. Kørsel til Mui Ne Beach. Resten af 
dagen til fri disposition

Efter morgenmaden forlader vi Saigon og kører mod 
strandområdet Mui Ne. 
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til  vores kønne 
beach resort i Mui Ne. Vi checker ind og har resten af 
dagen til fri disposition.
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Fakta om rejsen:
Rejsen udbydes i samarbejde med fagbladet 
Folkeskolen, men er åben for tilmelding for alle, der 
har interesse i rejser med fokus på kultur og sam-
fund

Antal deltagere: Rejsen gennemføres ved   
minimum 10 - maksimum 18 deltagere

Afrejse: 11. - 22. april 2014

Varighed: 12 dage

Pris: kr. 18.900,- 
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.950,-

Prisen inkluderer:  
- Alt transport inkl. Kbh-Siem Reap (Cambodja) og 
Saigon-Kbh med Emirates
- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Alle skatter og afgifter
- Helpension (eksklusiv drikkevarer) 
- Overnatninger på gode hoteller og strandresort
- Dansk højtuddannet rejseleder og engelsktalende 
lokalguider

Prisen inkluderer ikke: 
- Visum til Cambodja (20 USD - erhverves ved 
indrejse)
- Drikkevarer
- Egne forsikringer
- Drikkepenge (beregn ca. 50 US dollars)
- Alt der ikke er nævnt under ‘Prisen inkluderer’

TILMELDING: 
Karavane Rejser

Dag 10 Mui Ne Beach. Badning og afslapning

Hele dagen er sat af til afslapning og badning. Mui 
Ne er en af Vietnams mest populære strandområder 
og har over 20 kilometer smukke strande. Der er ikke 
andet på programmet i dag end at slappe af, tage en 
dukkert i Det Sydkinesiske Hav, læse en god bog og 
nyde en cocktail i en skyggefuld liggestol.

Dag 11 Mui Ne Beach. Badning og afslapning. Kørsel 
til lufthavnen i Saigon. Afrejse

Vi har dagen fri til afslapning og badning, indtil vi 
midt på eftermiddagen kører mod lufthavnen i Saigon 
for at starte flyveturen hjem til Danmark.

Dag 12 Hjemkomst til Danmark
Midt på dagen lander vi i Københavns Lufthavn med 
kufferten fuld af uforglemmelige rejseminder


