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9 fredag Flyg med Thaiair till Bangkok, mycket behagligt. 
10 lördag Ankomst vid 06-tiden, hotell Rembrandt, fick rum vid 11-tiden. A sam en 

sväng i poolen, duschade och vi tog en kort promenad i grannskapet, 
Anita 1 tim Thai-massage för c:a 40 kr. Medhavd lunch på rummet. Sov 
en timme. Ny promenad till varuhuset Robinson. Provianterade på 
McDonalds och gick till sängs i 20-tiden.  

11 söndag Bangkok. Uppstigning i 02.30-tiden, frukost på hotellet, avresa med flyg 
med ny frukost. Ankomst till Ubon Ratchatani. Omlastning till 
minibussar+lastbil. Ankomst till Laotiska gränsen. Efter några timmars 
byråkrati vid båda gränsstationerna åker vi tre timmar med 
(luftkonditionerad men skakig) buss över Mekongfloden, vidare söderut 
och färja västerut över samma flod igen. Lunch vid floden. Resa vidare 
med öppen minibuss till Wat Phu, en delvis bevarad tempelruin. Varmt. 
Återresa över floden igen och byte till bussen, färd delvis i mörker fem 
timmar mot Savannaketh, där vid får middag i 21-tiden, utsikt över floden 
mot Thailands elljus, samt inkvartering på hotell. Somnade snabbt vid 
23-tiden. 

12 måndag Savannaketh. Väckning 06.00. Enkel minimal laotisk hotellfrukost 
(bestående av rissoppa och ett nybakat mjukt bröd). Buss mot 
Vienamesiska gränsen, stopp vid krigsmonument (nedskjuten helikopter 
mm) och vid en laotisk by med nyfikna invånare samt toastopp vid 
bensinmack. Långdragen procedur vid gränsen, lunch. Ny 
luftkonditionerad buss, trång, svullna fötter och ryggont (A). 
Krigsskådeåplatser besöktes på vägen (Khe Sanh, Camp Caroll, Rock 
Pile, Dakrongbron). Middag i Hue vid 21-tiden. Fint hotell, i säng före 23, 
sömnmedel (A).  

13 tisdag Hue. Väckning 05.30. Mkt fin matsal och frukost. Härlig båttur på 
Parfymfloden med båtar för sandupptagning. Köpte sidenskjorta på 
turistbåten samt slog upp ett sår i huvudet (som det tog resten av resan 
att läka). Halvtimmes promenad i genuina kvarter. Besök vid Citadellet 
och Den förbjudna staden. Besök vid Tien Mu-pagoden med vackert torn 
och den Austinbil som en munk självbrände sig i. Besök vid kejsar Tu 
Doc:s gravmonument (sommarpalats). Efter lunch avfärd via Hai Van-
passet till Danang, stannade vid en marmorkonstverkstad. Fortsatte 
några timmar till Hoi An. God middag med vin på gård i gamla stan. Till 
jättfint hotell vid havet före 21.  

14 onsdag Hoi An är centrum för handel och sjöfart. Väckning 05.30. Fin frukost, 
skön och intressant tur på havsbukten med fiskarliv mm, in till staden 
(träffpunkt ett kafé som ägdes av en svensk). Besök på lokala mat- och 
fiskmarknaden. A köpte byxor. Lunch på Kina-restaurang. Bekväm 
tågresa från Danang till Qui Nohn. Dusch och ombyte före middag. Fint 
ställe vid havet med fiskeflotta på redden, där stannar vi två nätter (!). 
Första internettillfället. 

15 torsdag Qui Nohn. Sov till 8.30-tiden. Lång frukost, promenad inom 
hotellområdet. A listade så småningom ut infarten till en kyrka som låg 
mitt i området. Bad i pool och hav. Tvättade och sydde i knapp. Skrev 20 
vykort hem. CJ lagade gröna bagen. A tog massage, simmade 500 tag. 
Mager middag, packning igen.  

16 fredag Qui Nohn. Väckning 04.30. Minibuss till flygplatsen för färd mot Saigon 
(Ho Chi Minh City). Båttur direkt på Saigonfloden med lunch. Behaglig 
sightseeing med pråmtrafik och lyxkvarter. Buss mötte i District 1, 
området med de fina hotellen, operan, Notre Damekatedralen och 
Posthuset i fransk stil. Långdragen sightseeing på Diems 
presidentpalats från 60-talet. Besök i lokala marknaden och en Cola på 
en bar som även Clinton besökt. Dusch på Star hotell före middag på fin 
restaurang med god mat och strängmusik. Efteråt en drink på Rex bar 
(en motsvarighet till Raffles long bar). Till sängs. 

17 lördag Saigon. Väckning 05.30. Buss mot Pnom Penh. Stopp där 
napalmbrinnande Kim Pucks släktingar hade en bar med videovisning. 



Lunch och därefter besök i ett färggrant Cao Dai-tempel med mässa. 
Vidare färd mot färjeövergång av Mekongfloden. Framme i Pnom Penh i 
19.30-tiden. Middag direkt på utrikeskorrespondenternas klubb. Bra 
boende på Sunway hotell mitt emot amerikanska ambassaden.  

18 söndag Pnom Penh. Väckning 05.30. Sightseeing i Pnom Penh, Killing fields och 
tortyrmuseet Toul Sleng (S21). A och ”systrarna” valde att titta i butiker i 
stället för S21. Lunch och besök på kungliga palatset (med fotoförbud 
om ej tillstånd). Guldbuddha och ädelstenar samt silverpagoden med 
silvergolv. En timme på ryska marknaden med Coca Cola under parasoll 
med fläkt i ryggen. Dusch och middag på hotellet. 

19 måndag Pnom Penh. Varm och jobbig resa med buss till Siem Reap. På em en 
intressant båttur på Tonle Sap-sjön, som torkar ut till 25% av sin storlek 
under torrperioden. Flytande skola med skolgård på taket, hotell, butiker, 
krokodilfarm mm samt lolala försäljare. 7000 invånare där. A köpte dress 
på båten. Dusch på Hotell Prince of Angkor i Pnom Penh samt middag 
med traditionell dansuppvisning.  

20 tisdag Siem Reap. Fick sova till 06.30. For till Ta Prohm-templet, som blivit 
övervuxet av stora träd. Åkte på el-mopeder vidare till Elefantterrassen. 
Vidare till Bayonnetemplet med många stora Buddhaansikten på tornen. 
Efter lunch till Angkor Vat. Magnifik tempelanläggning med bl.a. historia 
inhuggen i väggen. Vi klättrade uppför den branta trappan. Dagen 
lyckligtvis ganska mulen (regn 5-8 på morgonen), annars hett. Mot em 
gick och klättrade vi upp på en kulle med en tempelbyggnad och såg 
mörkret börja fall över Angkor Vat och nejden omkring. Dusch på 
hotellet, middag på utrikeskorrespondenternas bar. Delade på en 
vinpava, västerländsk mat. 

21 onsdag Siem Reap. Sov till 07.30. Buss till templet Ban Teay Srei med 
välbevarade reliefer i rosa sandsten. Köpte en bok om Angkor Vat för 5 
dollar. Fortsatte på otroligt dålig väg till Kbal Spean, ett heligt berg. 
Jobbig men delvis vacker promenad genom en skog och uppför branter 
till en gammal hinduisk kultplats med inhuggningar i sten vid ett litet 
vattenfall. Sedan lunch på landsbygden och återfärd med stopp vid en 
gård där man framställer palmsocker. A köpte två väskor för 3 dollar. 
Tillbaka till hotellet före 17. A simmade 500 m i poolen medan CJ satt på 
Internetkafe. Fin avslutningsmiddag under stjärnhimlen på l’Escale des 
Arts et des Sens.  

22 torsdag Siem Reap. Väckning 06. Flög från Siem Reap via Bangkok till Krabi. 
Avskedstagande eftersom sällskapet splittrades upp på olika 
destinationer. Apollo kom inte och mötte oss i Krabi, vi fick ta taxi själva 
till AoNang och hotellet Golden Beach (som vi lyckligtvis kunde namnet 
på). Regnskur på sena eftermiddagen, åt middag i hotellträdgården 
(myggrisk). 

23 fredag Mest bad och slappning. Middag i andra änden av strandpromenaden 
(första i en lång rad efter stranden, långsam service, maten utan sting).  

24 lördag Bad och vila, promenad på stan. Beställde glasögon. Sista vykorten 
iväg. Apollo bjöd på fin middag på Café del Mare i inre delarna av 
AoNang. A. beställde klänning hos Kings. 

25 söndag Bad, läsning och vila. Middag i mörker i änden av promenaden åt vårt 
håll, alldeles vid vattnet med hund under bordet. 

26 måndag Bad, läsning, vila. A massage. Köpte utflyktsbiljetter och växlade pengar. 
Middag på elegant hotellgranne. 

27 tisdag Utflykt till Phang-Nga Bay. Buddhatempel, apberg och James Bond 
Island som huvudattraktioner. Longtailboat körde oss runt i skärgården i 
bortåt 30 knop. Paddling i grottformationer och mangroveträsk. Lunch på 
muslimsk ö med butiker. A köpte blus. Middag vid hemkomsten, bortre 
änden längst bort vid vattnet, utmärkt lugnt och gott ställe.  

28  onsdag Slappning, bad och läsning. Hämtade glasögon och klänning.  
29 torsdag Bad, läsning, packning. Fick behålla rummet till 16 för 400 SEK (!) CJ 

tog massage och pedikyr, A manikyr och pedikyr. Hämtades 19.00. Avg. 
Krabi 21.05. Träffade kompisarna i Bangkok.  

30 fredag Avfärd 01.10, kom hem till Arlanda i god ordning. Hämtade bil hos 
Dinitrolcenter, skjutsad av Kerstin. 

 


