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En rejseberetning – Tour de Asien 
 

Inden jeg vil starte min rejseberetning, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige mange 

tak til den anonyme person, der har valgt at uddele legatet. Derudover vil jeg også takke 

alle de personer, der stemte på mig, elever som lærere. Det betyder rigtig meget for mig 

at få denne anerkendelse. Endnu en gang tusinde tak.   

 

Jeg havde gennem hele min gymnasietid tænkt på at komme ud at rejse, efter jeg blev 

student i 2017. Jeg var så heldig, at min gode veninde Maria fra min gymnasieklasse gerne 

ville rejse med mig. Flere måneder inden vores rejse begyndte, mødtes vi for at planlægge 

rejsens omfang og hvilken del af verden, som vi skulle opleve sammen. Destinationerne 

endte med at blive Thailand, Vietnam og Filippinerne. En rejse og et eventyr der skulle 

vare i to måneder.   

Før jeg så mig om, blev det lige pludselig d. 11. marts 2018, og mit Asien eventyr skulle til 

at begynde.  
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Thailand  
Bangkok  

Første stop på rejsen var Bangkok. Vi kom direkte 

fra kulde og slud i Danmark til at træde ud af 

flyvemaskinen i Bangkok og blive mødt af 35 

graders varme. Det var noget af et klimachok, og vi 

skulle begge to lige vænne os til varmen. Vi 

landede i Bangkok kl. 8 om morgenen og med en 

tidsforskel på 6 timer, havde vi mest af alt bare lyst 

til at ligge os til at sove. Vi blev ramt af et kæmpe 

kulturchok med det samme, og vi havde brug for 

at se de nye omgivelser an. Vi blev ret hurtige 

enige om, at byen var meget beskidt og stort set 

lugtede af en skraldespand 24/7. Dette havde vi 

allerede på fornemmelsen, da vi skulle til at lande 

i Bangkok. Byen var dækket med smog over det 

hele. Vi forstod derfor godt, hvorfor de fleste gik 

rundt med en maske for munden. Den beskidte luft og dårlige lugt blev hverdag for os og 

efter et par dage, havde vi vænnet os til det. Vi havde kun planlagt at være i Bangkok et 

par dage, så dagene blev brugt på at se templerne Wat Pho og Grand Palace og et kæmpe 

stort blomster marked. For at man kunne komme ind i templerne, skulle man være 

dækket til fra top til tå. Udover at lege turister brugte vi det meste af tiden på at svede 

som to grise og besøge samtlige 7-Eleven butikker for at skaffe vand. Bangkok bød også 

på Sydøstasiens største China Town uden for Kina, så det var selvfølgelig også et besøg 

værd. China Town var fyldt med street food over det hele, og det hele virkede lidt kaotisk.  

Den sidste dag i Bangkok blev brugt på at besøge Jim Thompsons hus. Jim Thompson 

(1906-1967) var en amerikansk forretningsmand, der flyttede til Bangkok, efter han var 

blevet forelsket i byen. Da han kom til Bangkok, fik han interesse for håndvævet silke. 

Hans hus var i dag lavet om til et museum, hvor man 

både fik information om hans liv og om 

silkeproduktionen tilbage til den tid.  

Det var tydeligt at mærke, at vi var ankommet til et 

meget buddhistisk land. Det var templer på næsten 

hvert gadehjørne, og de orangeklædte munke gik 

rundt over alt. Men alle mennesker vi mødte var 

meget imødekommende og hjælpsomme.   

Vi kunne selvfølgelig ikke besøge Bangkok uden at 

have benyttet os af de berømte tuk tuk taxaer. Det gik 

hurtigt op for os, at samtlige chauffører ville have 

overpris, så vi endte med at blive gode til at få dem 

pruttet ned til en fair pris, og vi lavede det til en 

konkurrence med os selv.  
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Den sidste aften i Bangkok blev brugt i fine 

omgivelser på en rooftop bar midt i Bangkok 

centrum. Det var en stor oplevelses, da 

hverken Maria eller jeg havde været på en 

rooftop bar før. Den fantastiske udsigt blev 

nydt med en god cocktail til overpris. Det var 

en god afslutning på nogle hyggelige dage i 

Bangkok.   

 

Ao Nang, Krabi  

Vores anden destination på turen var Krabi 

og nærmere sagt Ao Nang. Nu skulle vi have 

nogle dage med afslapning på stranden og 

diverse bådture til helt fantastiske små øer. 

Den første dag på stranden blev vores blege 

danske hud sat på prøve af den thailandske 

sol, og efter 4 timer var vi begge blevet godt 

og grundigt stegt af den skarpe sol. Vi havde ikke forestillet os, at solen ville være så skarp.   

Byen var fyldt med små boder, hvor man kunne booke bådture til forskellige 

destinationer. Man kunne både booke små ture og større ture. Der gik ikke lang tid, før vi 

besluttede os for at booke den første bådtur ud til en anden strand. Vi sejlede med de 

karakteristiske longtail boats, som gjorde turen til noget helt særligt. Bådene larmede helt 

exceptionelt meget, men det var det hele værd. På denne lille ø oplevede vi aber og en 

rigtig flot natur. Det var muligt at gå rundt på øen til andre strande og se en lagune. Vi 

kom desværre ikke ind til lagunen, da man skulle klatre et stykke vej, og vi var kommet 

af sted i klipklapper. Det var meget ærgerligt, da vi havde læst os frem til, at den skulle 

være helt fantastisk. 
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Imens vi var i Ao Nang, kom vi også på en heldags 

bådtur, hvor vi kom til fire forskellige øer 

herunder til de berømte Phi Phi øer. På denne tur 

sejlede vi dog med en stor motorbåd, da vi skulle sejle ret langt. På turen så vi helt 

fantastisk krystalklart vand og nogle virkelige flotte strande. Vi kom også ud at snorkle, 

hvor vi så fantastisk koralrev flere steder og flotte fisk. Det var en virkelig fed oplevelse.  

 

Vietnam  
Ho Chi Minh City  

Vores Thailand eventyr sluttede efter 12 dage, og vi drog efterfølgende til Vietnam. Vi 

havde planlagt at rejse langs kysten fra syd mod nord, og derfor startede vi i Ho Chi Minh 

City. Her havde vi et par dage, der udelukkende blev brugt på sightseeing. Vi var begge to 

meget begejstret for selve byen, og det var muligt at gå rundt til de forskellige 

seværdigheder, hvilket gjorde det hele lidt nemmere. Der gik ikke lang tid før, at vi fandt 

ud af, at trafikken i Vietnam slet ikke fungerer som hjemme i Danmark. Der er ikke noget, 

der hedder færdselslov, og man kører, når man har lyst til at køre. Hvis man ikke kan 
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komme forbi eller fremad, så dytter man bare. Der var heller ikke noget med at holde 

tilbage for fodgængere, når man stod og ventede på at komme over. Vi vænnede os hurtigt 

til, at vi bare skulle gå og så prøve at undgå bilerne og scooterne, der var over det hele.  

 

Mui Ne  

Efter et par dages sightseeing i storbyen tog vi på en 5 timers bustur mod Mui Ne, hvor vi 

også havde et par dage. Vi var nu ankommet til russernes paradis. Alt stod på russisk, og 

der var russere over det hele.  

Vores første oplevelse blev en tur ud til et bjerg, hvor man kunne se Sydøstasiens største 

liggende Buddha, der er 48 meter lang. Det var muligt både at vandre op af bjerget eller 

tage en gondol op. Vi valgte at vandre op, og det var virkelig varmt, men det var det hele 

værd. Buddha statuen var virkelig stor og lang, og der var virkelig mange mennesker. Det 

var en rigtig fed oplevelse, og vi havde begge ømme stænger om aftenen.   

 

 

Mui Ne er specielt kendt for deres Sand Dunes, som er et kæmpe område med sand over 

det hele. En form for mini ørken. Vi havde booket en morgentur, så vi kom derud til 

solopgangen. Det var vildt at være 

omgivet af sand så langt øjet kunne 

række. Turen indeholdt også et 

besøg ved Fishing Village, hvor flere 

hundrede vietnamesiske fiskere var 

i gang med at fange dagens fangst 

tidligt om morgenen. Der var 

levende blæksprutter, fisk og andre 

skaldyr over det hele, og vi blev op til 

flere gange tilbudt at få kogt en lille 

blæksprutte. Ikke noget der fristede 

for hverken Maria eller jeg inden 

morgenmaden 
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Som det sidste på turen blev vi kørt hen til Fairy 

Stream. Kort sagt er det et vandløb, der løber 

mellem en masse klippeformationer. Klipperne 

ligner en mini version af Grand Canyon. Vandet 

havde en rød brunlig farve, fordi det farves af ler og 

kalkstens partikler, der kommer fra 

klippeformationerne omkring vandløbet. Vandet 

var omkring ankel dybde, så vi blev anbefalet at 

tage vores sko af, så vi kunne få fuldt udbytte af 

oplevelsen. Bunden var meget blød at gå på, og hele 

oplevelsen var meget speciel.   

 

 

 

 

 

Nha Trang  

Næste stop på Vietnam rejsen var Nha 

Trang, der er kendt for at have en god 

badestrand. Nha Trang bød igen på russere 

over det hele. Vi brugte det meste af vores 

tid i Nha Trang på stranden, da byen ikke 

havde så meget andet at byde på. Langs hele 

stranden var der en slags strandpromenade, 

der gjorde det rigtig hyggeligt at opholde sig 

ved stranden. En af dagene udforskede vi 

dog byen, og vi fandt en stor katedral i Nha 

Trang by. 

En anden aften tog vi ud til et børnehjem, som vi havde 

læst om på en af de restauranter, som vi havde spist på. En 

af medarbejderne fra restauranten tog med os ud til 

børnehjemmet, så hun kunne oversætte for os, da de ikke 

kunne snakke engelsk der. Jeg vil ikke kalde det for et 

rigtigt børnehjem, da det er en familie, der tager sig af 

børn, som unge piger ikke har mulighed for enten pga. 

arbejde eller helbredsmæssige problemer. Familien 

havde 17 børn til at bo i deres hus. Børnene sov i to 

sovesale delt op i piger og drenge. Vi fik at vide, at de hver 

morgen til morgenmad fik cup nudler, hvilket lød helt 

vanvittigt. Udover børnehjemmet ejede familien også et 

kvindehjem, hvor enten gravide kvinder, eller kvinder 

hvis børn blev passet på børnehjemmet kunne bo. Vi hørte helt vanvittige historier om 

unge piger, der var blevet gravide og var nødt til at lyve overfor deres forældre og sige, at 
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de f.eks. var rejst væk for at studere eller arbejde, imens de opholdte sig i kvindehjemmet. 

Andre kvinder var nødt til at efterlade deres børn på børnehjemmet, fordi de var nødt til 

at vende hjem til deres familie igen. Det gjorde et stort indtryk på mig. Det gjorde også et 

indtryk på mig at se, hvor glade de her børn var, for det de havde. De havde ikke rigtig 

noget legetøj, så de havde kun hinanden at underholde. Familien blev sponsoreret af 

forskellige organisationer, da det ikke var muligt for familien selv at forsøge alle børnene. 

De fik aldrig sponsoreret penge men i stedet mad og lignende. Det var en katolsk familie, 

så en gang om ugen tog forældrene de ældste børn med i kirke.    

 

Hoi An  

Efter en længere bustur på ca. 11 timer var 

vores næste stop på rejsen Hoi An. Det sted 

vi boede de første par nætter, kunne vi låne 

cykler, så vi kunne cykle rundt i byen. Det 

gjorde det hele meget nemmere, og vi følte 

lidt, at vi var på sommerhusferie i Danmark. 

Hoi An er kendt for at have en meget god 

badestrand, så den fik vi selvfølgelig også 

tjekket ud. Derudover er Hoi An også kendt 

for byens udsmykning med lanterner i alle 

byens gader. Vi havde aldrig troet, at vi 

skulle opleve et så smukt et syn, som vi 

gjorde i den by. Lige så snart det blev mørkt, 

lyste samtlige lanterner byen op, og de 

formåede at lave en helt fantastisk 

stemning. Jeg blev forelsket i byen fra første 

dag. Den kunne noget helt særligt, og den 

var meget anderledes fra de andre 

vietnamesiske byer, som vi besøgte.  

Der var helt vildt meget liv, og 

der var turister over det hele. 

Gaderne var proppet, og 

caféerne var fyldte. Hoi Ans 

gader er også fyldte med 

skrædder butikker på stribe, så 

selvfølgelig fik jeg også 

skræddersyet noget tøj.  

 

En af dagene besluttede vi os 

for at lave en spontan cykeltur 

til Marmorbjergene, der ligger 

tæt på Da Nang. Efter ca. en times cykeltur var vi fremme ved bjergene, og det gik hurtigt 

op for os begge to, at vi havde klædt os helt forkert på til den her tur. Det viste sig, at vi 
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faktisk skulle til at vandre ret meget for at komme op på 

toppen af Marmorbjerget. Men det var hele oplevelsen værd.  

 

Den sidste dag vi havde i Hoi An, havde vi booket os på et 

cooking class hold. Vi var sammen med en lille gruppe af 

mennesker. Vi var først på det lokale marked for at købe ind 

til madlavningen, hvor vores kok og instruktør fortalte en 

helt masse om de forskellige råvarer. Inden vi skulle hjem til 

kokken for at lave maden, skulle vi ud på en flod i nogle små 

sjove både, hvor vi fik flettet ringe, kranse og en masse andet 

lavet af blade fra kokostræer. Det var en meget sjov tur. Alle 

skulle selvfølgelig bære den klassiske vietnamesiske hat.     

Hué  

Efter mange fantastiske dage i Hoi An, tog vi bussen videre til Hué, hvor vi kun havde to 

overnatninger. Vi havde i forvejen researchet lidt efter, hvad der var værd at se, så vi 

brugte vores eneste dag på byvandring rundt i Hué. Vi så bl.a. en hemmelig gammel bydel 

midt i Hué. Byen er omringet af to borgmure, der får byen til at ligne noget fra 

middelalderen. Dagen efter skulle vi tage bussen videre om eftermiddagen, og det var 

dagen, hvor vi oplevede de første regndråber på hele turen. Faktisk kom der så meget 

vand, at vi var nødt til at få tiden til at gå på diverse caféer i Hué, fordi der simpelthen 

kom så meget regn. Vi stod nu over for turens længste rejse og bustur på 13 timer fra Hué 

til Hanoi, men vi var fortrøstningsfulde trods lidt dårligt vejr.    
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Hanoi, Sapa og Ha Long Bay  

Dagen vi ankom til Hanoi, var vores månedsdag på 

rejsen. Det var ikke rigtig gået op for nogen af os, da 

vi allerede på det her tidspunkt havde oplevet så 

meget. På det hostel vi startede med at bo på, fik vi 

kombineret ture til Sapa og Ha Long Bay, så det 

passede med den tid, som vi havde i Hanoi.  

Den første dag i Hanoi blev brugt på byvandring i 

Hanois gader. Hanoi er en meget hyggelig by med 

meget liv og god stemning. Vi fandt ind til centrum, 

hvor en hyggelig lille sø er omdrejningspunktet for 

Hanois turister. Vi tog en dejlig gåtur rundt om søen, 

hvor vi opdagede spændende butikker og små 

hyggelige gader. Derudover så vi også Hoa Lo, der er 

et fængselsmuseum. Hoa Lo blev brugt som fængsel 

under Vietnam krigen, hvor franske soldater holdte 

bl.a. vietnamesiske og amerikanske personer til 

fange. De levede under virkelig ringe vilkår, og det var virkelig frygteligt at se, hvordan 

disse personer var blevet mishandlet.     

 

         
 

Dagen efter tog vi bussen til Sapa tidligt om morgenen på en 3 dage/2 nætters tur. Første 

nat var overnatning på et 3-stjernet hotel, og anden nat var overnatning på et homestay 

sammen med andre turister. Hotellet var rigtig fint og lidt mere luksus, end vi havde 

været vant til på hele turen. Om eftermiddagen samme dag startede vores første trek med 
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vores tour guide. Vi var samlet en lille gruppe på 6 mennesker, der skulle følges sammen 

den første dag. Sapa består af mange forskellige minoriteter, så vi skulle bruge dagen på 

at se, hvordan de forskellige minoriteter levede. Hver minoritet havde deres egen dragt, 

så man kunne kende forskel på dem.  

Vi skulle den her dag besøge Cat Cat Village. I Cat Cat Village bor Hmong folket, og vi fik 

mulighed for at se det lokale etniske folks daglige liv. Vores guide lærte os ret hurtigt tre 

grundregler, når vi gik rundt i de små landsbyer; 

1. Vi måtte ikke købe ting af de små piger, der gik rundt og solgte armbånd og andre 

smykker, fordi de gik rundt og solgte ting i stedet for at gå i skole. Dette skyldes, at deres 

familier ikke har råd til at betale for skolen. 

2. Man skulle spørge meget pænt, hvis man ville have et billede med de lokale mennesker, 

da man ligesom tog noget fra dem ved at tage et billede. 

3. Hvis der var grønne blade uden for et hus (enten på taget eller ved døren), betød det, 

at familien ikke ønskede besøg. Det kunne enten være fordi, at der var en syg person i 

familien, ny baby i familien eller fordi de var i gang med at bede. 

 

Jeg tænkte ikke så meget over reglen omkring de små piger, der solgte smykker. Men det 

gik hurtigt op for mig, at det ikke var for sjov, at han sagde det. Vi mødte ca. en ny pige 

hvert 5. minut, der gik rundt med hjemmelavede smykker og tiggede med store bambi 

øjne. Vores guide fandt et meget lille hus, hvor vi fik lov til at komme ind og kigge. Jeg 

kunne ikke tro mine egne øjne. Der var intet lys, og ikke nogen vinduer, for det ville være 

for koldt om vinteren. Der var spindelvæv over det hele, og de lavede mad over bål i 

samme rum, som de skulle sove, så de også kunne holde varmen om vinteren. Væggene 

var helt sorte fra røgen, og der var meget lavt til loftet. Jeg kunne ikke spotte noget toilet 

eller bad nogen steder, så det havde jeg ikke lyst til at få at vide, hvordan det foregik. Det 

var meget tydeligt at se, hvad de levede af. Familien havde et lille loft, hvor der lå sækkevis 

af ris. Børnene rendte rundt i beskidt tøj, og de havde kun hinanden at lege med. Det var 

meget primitivt. Det var noget af en oplevelse for mig.  
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Efter en god nats søvn på hotelværelset skulle vi igen på 

trekking. Vi var en gruppe på ca. syv personer, der skulle 

vandre hele dagen sammen med vores lokale guide. Turen 

startede om morgenen fra vores hotel. Vi gik i meget 

kuperet terræn, og stenene var meget glatte. Så med et 

korsbåndsopereret knæ skulle jeg være ekstra 

opmærksom. Det var en helt vild flot tur, og vi var endnu 

en gang bare omringet af rismarker over det hele. 

Efter ca. 15 km trekking på omkring 6 timer ankom vi til 

vores homestay og den lokale familie, som vi skulle bo 

ved. Vores homestay var rimelig primitivt i forhold til, 

hvad man selv er vant til. Men det var meget hyggeligt og 

en kæmpe oplevelse. Huset lignede en kæmpe træhytte 

med en enkelt glødelampe midt i rummet. Familien som vi boede hos havde et par hunde, 

som vi kunne lege og nusse med. Til aften havde familiens mor lavet rigtig dejlig 

aftensmad til os, og vi fik smagt en vietnamesisk specialitet, som er risvin. Huset var 

indrettet med en slags stor hems, hvor vi skulle sove. Der lå stenhårde madrasser på 

række med store varme tæpper og myggenet over. Det var en meget speciel oplevelse, og 

jeg vil da gerne indrømme, at jeg var lidt på udebane, og det blev da heller ikke til meget 

søvn for mit vedkommende den nat.  

Dagen efter skulle vi igen 

trekke med mål i Sapa by 

igen. Det var et sværere 

terræn den dag, og jeg 

havde også et lille styrt på 

en ris terrasse, hvilket gav 

et godt grin hos de andre i 

gruppen. Samme dag tog 

vi bussen til Hanoi og 

vores hostel igen. Det var 

3 helt vildt fantastiske 

dage, og noget jeg aldrig 

ville have været foruden.  

Mange af de guider der var ansat til at trekke med turisterne, havde lært engelsk ved at 

snakke med turister. Dette skyldes, at de aldrig har gået mere i skole end svarende til 

folkeskolen i Danmark, da det var for dyrt. Så det var jeg ret imponeret over, for de fleste 

snakkede ret godt engelsk.  

  

Efter en kort nats søvn blev vi igen hentet tidligt på vores hostel, og turen gik nu mod Ha 

Long Bay. Vi havde booket os på et party cruise, så vi kunne tilbringe dagene sammen 

med nogle unge mennesker. Vi var ca. 40 mennesker, der skulle med på båden, som 

egentlig havde plads til 90 personer. Da vi ankom til cruiset, fik vi vores værelser 

efterfulgt af en dejlig frokost. Ellers blev den første dag brugt på at sejle rundt i kajak i 
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bugten. Det var ret fedt. Efter en dejlig tur var der pustet en kæmpe trampolin op på 

vandet, der var spændt fast til båden. Både Maria og jeg sprang ud fra toppen af båden, 

hvilket var 8 meter fra havoverfladen, og noget som jeg aldrig har prøvet før. Det gav et 

sygt adrenalinkick. Båden var også indbygget med diverse pools og boblebade, så de blev 

selvfølgelig også benyttet. Om aftenen var der fest på båden med dansegulv, diskolys og 

høj musik.  

Dagen efter skulle vi med en mindre båd ud 

til Freedom Island. Her skulle vi have den 

anden overnatning. Alle var rimelig smadret 

og dagen blev mest af alt brugt på at slappe 

af og spille volleyball. Vi fik også tid til endnu 

en tur i kajak. Om aftenen var der igen fest, 

og der var rigtig god stemning mellem alle.  

Dag tre blev brugt på at komme tilbage på 

båden fra morgenstunden af. Tilbage på 

båden fik vi frokost, og der var mulighed for 

at tage et bad, inden vi skulle ind mod land igen. Det blev en dag med meget transport. Da 

vi kom tilbage til vores hostel i Hanoi igen, fandt vi noget aftensmad og efterfølgende af 

sted mod lufthavnen med en bus. Vi skulle desværre først flyve kl. 1 om natten, så vi var 

rigtig godt smadret begge to. Men vi var spændte på nye eventyr i Filippinerne.  

 

Filippinerne 
Palawan  

Endelig ankom vi til Filippinerne og nærmere sagt Puerto Princesa på øen Palawan. Det 

havde været en lang tur med en mellemlanding i Manila først. Vi ankom ca. kl. 10 om 

formiddagen, og vi havde ikke fået booket et hotelværelse inden, så det brugte vi lige den 

første halve time på at finde. Vi fandt ret hurtigt ud af, at det ikke vrimlede med hostels 

eller hoteller som i Vietnam, men vi fandt et fint hotel til rimelige penge. Vi havde endnu 

ikke som sådan oplevet nogle bump på vejen, indtil vi ankom til dette hotel, men så gik 

den heller ikke længere. Maria var pludselig fyldt med røde knopper på ben og arme, som 

kløede helt vildt. Jeg fik kun et par enkelte bid. Desværre fik vi googlet os frem til, at det 

nok var sengelopper. Vi var ret sikker på, at de stammede fra sengen på Freedom Island. 

Derfor blev vores første dag i Filippinerne brugt 

på at få vasket alt vores tøj.   

 

Dagen efter tog vi til Underground River, som er 

verdens længste navigable underjordiske flod. 

Den er med på UNESCOs verdensarvsliste og en 

af de nye 7 naturvidundere. Vi skulle have en gul 

vest på og en gul arbejdshjelm, inden vi kunne 

komme hen til den underjordiske flod. Vi sejlede 

i små både sammen med en guide, der som den 

eneste havde en pandelampe på. Det var ikke 
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tilladt at snakke under turen eller røre klipperne for at 

beskytte så meget som muligt af dette naturfænomen. 

Dog havde vi høretelefoner, så vi fik fortalt små 

historier undervejs. Flere steder var der kæmpe 

flagermus flokke, som skrattede helt vildt. Det var en 

helt vildt fantastisk oplevelse, og noget som jeg aldrig 

vil glemme.   

Om aftenen tog vi en minibus til El Nido. Den første dag 

i El Nido blev brugt på at finde en bådtur til Coron, som 

vi havde snakket om, at vi gerne ville prøve. Det var 

desværre sværere end forventet. Men det endte med, 

at vi til vores begges overraskelse fik booket en 5 

dage/4 overnatningers tur, som vi skulle med dagen 

efter. Samme dag fik vi udforsket stranden ved Las 

Cabanas, som var rigtig lækker.   

 

Tao Expedition - El Nido → Coron  

Vi mødtes med de resterende gæster og besætningen 

ved El Nido havn og sejlede ellers ud på vores 

ekspedition, som det så fint blev kaldt. De resterende 

gæster var en blanding af unge og ældre mennesker, 

der kom fra mange forskellige lande. De var alle meget 

søde og rare. Besætningen bestod af lokale personer 

fra Filippinerne, og man kunne ikke være ansat på 

båden, med mindre du var fra Filippinerne. De kaldte 

sig selv for Lost Boys, og det virkede som om, at de 

havde et helt vildt godt fællesskab. Vi startede med at 

få Filippinsk morgenmad på båden, hvilket var virkelig 

godt. Den bestod af ris, en stegt banan og et kogt æg. 

Alt maden blev lavet på båden af en ung fyr. Allerede 

på ekspeditionens første dag var der sat tid af til at 

snorkle to steder. Det første sted kunne man svømme 

ind til en grotte. 

Det andet sted var der en flot lagune. Jeg så min første havskildpadde, hvilket jeg var rigtig 

glad for at opleve. Rundt omkring på små øer mellem El Nido og Coron har 

ekspeditionsfirmaet Tao små camps, hvor gæsterne overnatter. Vores første frokost blev 

nydt på en af deres camps, så maden blev sejlet fra båden ind til øen i kajakker. 

Efterfølgende sejlede vi hen til den ø, hvor vi skulle overnatte. Om aftenen var der rigtig 

lejrbålsstemning med guitar og brændende bål. På deres camps sover man i små åbne 

bambushytter, som folk fra deres firma selv har været rundt for at bygge. Det var ret 

fascinerende og en super god oplevelse. På de små øer fandtes der ikke badeværelser, 

som vi kender i Danmark. Badet foregik i det fri med en spand vand over hovedet. Dog 

var der rigtige toiletter til stede.    
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På anden dagen sejlede vi til Nacpan Beach, der er 

karakteriseret ved at have Palmer langs hele 

strandkanten. Vi fik også mulighed for at besøge en 

village på en anden ø, hvor vi fik mulighed for at se, hvor 

primitivt de lokale Filippinere rent faktisk bor. Vi 

kvinder skulle dække os til, når vi skulle besøge dem, da 

de godt kunne føle sig krænket. Der var igen tid til at 

snorkle og se fantastiske fisk og koraller. På den camp 

vi kom til denne dag, kunne man få en times gratis 

massage, hvilket virkeligt var tiltrængt.  

Meget tæt på strandkanten til den ø vi havde overnattet 

på, lå der et skibsvrag, som vi kunne snorkle ved. Jeg fik 

set fisken “Nemo”, hvilket var ret sjovt, og en ting der nu 

kunne krydses af min to-do liste. Vi sejlede videre fra 

den her ø og hen til Taos hovedkvarter. Det er her alle besætningsmedlemmer bliver 

uddannet, og det er her alle grøntsager og dyr bliver passet, som skal bruges til mad på 

alle deres ture. Vi fik en rundvisning, og det var virkelig spændende. De producerede også 

selv shampoo og kokosolie ud fra naturmidler. Det var ret fascinerende, at alt de lavede 

var helt fra bunden. Vi var så heldige, at vi fik lov til at overnatte på den nyeste camp, og 

vi var de første besøgende. Her var der en rigtig bruser, men det var stadig ude i det fri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den anden sidste dag havde vi fået at vide, at vi skulle bruge meget tid på at sejle. Men det 

gjorde mig nu heller ikke så meget, for man kunne stadig slappe af på båden og nyde 

hinandens selskab. Den sidste camp, som vi boede på var anderledes end de andre, da der 

boede en stor familie her også. Vi måtte heller ikke bade i havvandet pga. brandmænd, 

men der var en pool på øen, som vi brugte i stedet. Fra morgenstunden af fik vi selskab af 

en levende gris ombord, som blev slagtet på båden af besætningen. Den skulle nemlig 

bruges til aftensmaden. Vik fik helstegt pattegris, som besætningen selv sad og drejede 
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rundt med håndkraft over et bål i flere timer. Det var virkelig prisværdigt. En helstegt 

pattegris er i Filippinerne et symbol på fest, som også bliver lavet til f.eks. bryllupper. Der 

var nemlig fest denne aften, da det var sidste aften, inden vi skulle i havn i Coron næste 

dag. 

 

På turens sidste dag 

havde vi et meget 

stramt program. Vi 

skulle af sted fra øen 

på et fastlagt 

tidspunkt, da vi 

havde en længere tur 

mod Coron havn. 

Vores første stop 

mod Coron var ved 

en ø, hvor vi var et 

stykke tid, fordi vi 

skulle vente på en 

anden båd, der kunne 

komme med 

forsyninger og 

modtage forsyninger fra os. Derudover skulle vi også pumpe vand ind til øen ved hjælp af 

en maskine på båden, fordi øen ikke selv havde en vandressource. Der blev slappet af i 

det varme havvand og spillet lidt beachvolley. Sidste stop på turen var et snorkle spot, 

hvor man kunne snorkle, hvis man havde lyst eller bare svømme lidt rundt. Herefter var 

kursen ellers sat med Coron, og kaptajnen spillede musik fra sin højtaler, så vi havde en 

lille fest på båden den sidste vej ind til havnen. Om aftenen mødtes vi alle igen, selvom 

turen var slut for at spise aftensmad sammen.  

Når jeg tænker tilbage på turen, er det noget af det vildeste, som jeg nogensinde har 

oplevet. Vi følte os lidt som en del af Robinson Ekspeditionen men bare på et luksushotel. 

Vi var 24/7 i gode hænder, og besætningen ombord havde fuldstændig styr på det, som 

de lavede. De var gode til at samle alle sammen, så vi fik det sjovt med hinanden. Det var 

en tradition, at hver dag vi kom til en ny ø, blev der serveret “jungle juice” som de kaldte 

det. Det var deres hemmelige opskrift med ananasjuice blandet med vodka. Stort set alle 

måltider bestod af ris, som de kaldte for “Filipino power”. Det bedste af det hele var 

næsten, at ingen holdt øje med, hvad klokken var. På båden fandtes kun island time, så vi 

gik i seng, når vi havde lyst og stod op, når vi havde lyst. Vi havde ikke noget, som vi skulle 

nå på et bestemt tidspunkt, og vi kom af sted, når sidste mand var ombord på båden. 
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Cebu og Bohol   

Nu gik turen mod Cebu, som er en anden stor ø i 

Filippinerne. Vi brugte nærmest en hel dag på at flyve fra 

Coron til Cebu. Efter en overnatning i Cebu City, tog vi 

bussen til Moalboal. Vi kom sent om eftermiddagen, så 

vi fik ikke så meget ud af den her dag.   

Dag to i Moalboal stod på en lille udflugt til Kawasan 

Falls fra morgenstunden af. Det er et af de mest 

populære vandfald i Filippinerne, så selvfølgelig skulle 

vi opleve det. Det var vilde landskaber og vandområder. 

Vandet var helt 

turkisblåt. Vi fik badet i 

det kolde vand, og Maria 

fik sprunget ud fra en 

klippe. Det blev kun til et 

kig fra klippen fra min side af. Man kunne vandre rundt i 

området, og hvis man var rigtig hardcore, kunne man 

betale for en canyoneering tur.   

Da vi havde fået brugt et par timer der, havde vi hørt om 

en kendt strand ved navn White Beach, som vi også lige 

ville se på turen. Vi blev dog lidt skuffet over stranden og 

stemningen omkring stranden.  

 

 

Efter et par dage på Cebu drog vi videre til Bohol, som er en mindre ø. Den første dag på 

Bohol fik vi lejet en scooter, så vi kunne køre rundt på Bohol. Bohol er ikke en særlig stor 

ø, så det var muligt for os at komme hele vejen rundt om øen på en dag. Bohol er kendt 

for deres små spøgelsesaber og chokoladetoppe bjerge. Desværre var parken for aberne 

lukket pga. en fest i byen, så det var vi 

lidt trætte af. Heldigvis fandt vi 

bjergene, og det var helt vildt unikt. 

Det var fedt at køre på scooter rundt, 

for man fik set øen og de lokale på en 

helt anden måde. Man kom helt tæt på 

de lokale, og alle var virkelig flinke og 

hilste og hujede, når vi kørte forbi. 

Efter en lang dag på scooter, havde vi 

begge to ondt i numsen og trængte til 

at slappe af på vores hotel.   
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Malapascua  

Efter to overnatninger på Bohol drog vi nu videre 

mod en meget meget lille ø, Malapascua. Da vi 

ankom til øen, var der mørkt, og vi havde ingen 

anelse om, hvor vi skulle gå hen. Øen er så lille, at 

der hverken kører biler eller har asfalteret veje. 

Vi havde lejet en lejlighed gennem en privat 

person, og vi havde ingen anelse om, hvor vi 

skulle gå hen. Heldigvis fik vi fat på en lokal, der 

passede lejligheden, som kunne vise os vej. Vi 

havde dog stadig ingen idé om, hvordan vi var 

kommet hen til lejligheden fra stranden af næste 

morgen, fordi der var helt mørkt. Vi havde gået 

slalom mellem de lokales træhuse, og lejligheden 

lå også lige midt imellem de lokale. Fra vores 

vindue i lejligheden kunne vi se ned til de lokale, 

der sad og vaskede alt deres tøj i hånden, mens 

høns og andre dyr gik frit omkring dem. Det var 

ret surrealistisk. Vi blev næsten hver dag ramt af 

strømafbrydelser, hvilket nogle gange også betød, at vi heller ikke havde vand i vores 

lejlighed, så vi hverken kunne lave mad, gå i bad eller gå på toilet. Heldigvis blev det ikke 

noget stort problem for os, da strømmen heldigvis kom tilbage.  

De sidste to overnatninger havde vi booket ved nogle 

bungalows, der lå helt ned til stranden. Det var en 

fantastisk oplevelse.  

Øen var det rene ferieparadis, så de sidste dage af 

vores eventyr i Filippinerne, og på vores rejse blev 

brugt på at nyde stranden. 

Vores eventyr var ved at være slut, og vi skulle nu 

rejse fra Malapascua mod Bangkok. Vi ankom til vores 

hotel meget sent, så vi havde booket to overnatninger 

på et lufthavnshotel, så vi ikke havde så langt, når vi 

skulle til lufthavnen igen. Den ene fulde dag som vi 

havde på hotellet blev brugt ved deres pool, og de 

sidste solstråler blev suget til os. Et helt fantastisk 

eventyr havde nået sin ende, og det var slet ikke til at 

forstå.   
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Hjemme igen  
Vores to måneders eventyr i Asien var slut, og vi var mættet af oplevelser og for mit 

vedkommende, trængte jeg til at komme hjem til Danmark igen.  

Jeg har fået muligheden for at opleve en masse forskellige kulturer og mennesker, og jeg 

ville aldrig have været denne rejse foruden.  

Da jeg kom hjem, fik jeg muligheden for at få bearbejdet alle mine oplevelser, og jeg fik 

virkelig åbnet øjnene op for, hvor taknemmelig man skal være, for det man har.  

Jeg vil også gerne sige tak til Maria for at rejse sammen med mig, og gøre rejsen til noget 

helt specielt og mindeværdigt. Det havde ikke været det samme uden dig.   

 

Af hjertet tak.  

 

Caroline K. Carlsen, 3mb 

 

 


