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Välkommen med till kulturen och äventyret! 
 

Vår strävan är att ge dig så bra information som möjligt inför resan till Indokina, allt för att du ska 
kunna förbereda dig på bästa sätt.  
 
Vietnam, Kambodja och Laos är tre länder i mycket snabb förändring. Det är också stora skillnader 
mellan dem. Därför kan vi aldrig garantera att de praktiska omständigheter vi beskriver kommer att 
stämma i detalj för just din resa. Om något av särskilt stor vikt förändras, kommer vi att meddela det 
i samband med att du får färdhandlingarna. 
 
Vi tar gärna emot dina kommentarer, korrigeringar och förslag till förbättringar av detta 
informationshäfte. Skriv därför gärna några rader om dina upplevelser i Indokina.  
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INDOKINARESENÄRENS ABC 
 
ADRESSER 
• I bilagor längst bak i detta häfte finns några viktiga adresser. 
• En förteckning över resans hotell (adress, telefonnummer) medföljer färdhandlingarna. 
 
ANGKOR  
Besöket vid tempelkomplexen kring Angkor, huvudsäte för det stora khmerriket en gång i tiden, är för 
många en höjdpunkt under resan till Sydostasien. Området är stort, och alla delar hinner man inte se. 
Men i regel ingår ett besök i den gamla huvudstaden Angkor Thom med Bayontemplet (helt uppbyggt av 
gigantiska buddhahuvuden), djungeltemplet framför andra Ta Prohm och förstås, självaste Angkor Wat. 
Vid inpassagen i området utfärdas ett separat inträdeskort som förses med foto av innehavaren. Fotot tas 
på plats. Det är viktigt att man inte tappar bort sitt kort dels eftersom det ska uppvisas vid inpassering om 
man besöker området flera dagar i följd, dels för att det kontrolleras flera gånger inne i området.  
 
BILUTHYRNING 
De internationella hyrbilsfirmorna finns ännu inte i Vietnam, Kambodja eller Laos. Däremot är det möjligt 
och relativt billigt att hyra en bil med chaufför via turistagenter eller hotell. Att hyra motorcykel och köra 
själv om man så önskar går bra, också detta via turistcaféer, turistagenter eller hotell.  
 
CYKLAR 
Alla tre länderna Vietnam, Kambodja och Laos lämpar sig att utforska per cykel för den som är hågad. 
Landskapet är i regel ganska platt och med cykel kommer man verkligen ut bland lokalbefolkningen, ut i 
byar och bland risfält och förbi trafikstockningar och in bland de gamla stadskvarterens trångaste gränder. 
Cyklar lånas ibland ut av hotell eller hyrs ut av turistagenter. Om du hyr cykel, kolla att den är hel, att 
bromsarna fungerar och att låset går att låsa. Parkera helst cykeln i en cykelparkering med vakt och betala 
en slant så står cykeln kvar när du kommer tillbaka. Det är viktigt att tänka på den i regel kaotiska trafiken 
och generella avsaknaden av trafikregler så som vi känner dem. Största försiktighet gäller! 
 
CYCLO, XE OM, MOTO OCH TUK-TUK 
I samtliga tre länder, Vietnam, Kambodja och Laos tar man sig enklast fram i lokaltrafiken med olika pedal- 
eller motordrivna cykelfordon. Chaufförerna står i regel i gathörn eller utanför hotell, marknader och 
sevärdheter och erbjuder sina tjänster. Gör upp om priset före avfärd och pruta ordentligt. En kort resa i 
centrala kvarter bör inte kosta mer än 1 dollar.  
 
Vietnam 
En cyklo är en cykelkärra för i regel en person. Gör klart om destinationen, ha med karta och/eller 
adresskort till hotell. Ha med exakt betalning och räkna inte med att föraren har växel. Använd cyclos bara 
dagtid, framför allt i Ho Chi Minh-staden. 
 
En ”xe om” är en lätt motorcykel som används som enmanstaxi. De är snabba och smidiga i trafiken, men 
man är ganska oskyddad under färden och kan inte ha med så mycket bagage. Numera brukar föraren 
tillhandahålla hjälm för passageraren. Fr o m 2008 är hjälm obligatorisk vid motorcykelfärder. Pruta och 
bestäm priset i förväg.  
 
Kambodja 
Också i Kambodja förekommer cyclo (samlor). Men idag är de nästan utkonkurrerade av moto, som 
egentligen är en motordriven ricksha och alltså snabbare. Förarna av motos kan i regel lite engelska och är 
i regel hjälpsamma när det gäller att hitta rätt. De erbjuder sig ofta för längre turer och att ställa upp med 
guidning. Kom i så fall överens om priset i förväg.  
 
Det är också både i Siem Reap och i Phnom Penh vanligt med motorcykeltaxi. Som passagerare sitter man 
helt enkelt på bönpallen. 
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Laos 
Också i Laos förekommer olika sorters trehjuliga taxifordon. En del av dem kallas ibland precis som i 
Thailand för tuk-tuk.  
 
DRICKS 
Dricks förväntas inte i Vietnam, Kambodja eller Laos. Inte efter taxiresor och inte heller på restauranger. 
Men det handlar om mycket fattiga länder med låga löner, så om man lämnar dricks tas den i regel 
mycket tacksamt emot. På barer, caféer och restauranger av högre klass lägger man ofta på en 
serveringsavgift på 5-10 % (förutom skatt på 5 %).  
 
Guider och busschaufförer vars tjänster man anlitar bör man ge dricks, likaså hotellpersonal som utför 
tjänster, exempelvis bell boys som bär upp bagaget. För dig som reser på en organiserad rundresa ingår 
sådan dricks i resans pris och betalas av reseledaren. Men dricks som lämnas därutöver är alltid mycket 
välkommen. Om man bor länge på samma ställe kan det vara lämpligt att man lämnar en summa på 
rummet till städpersonalen. 
 
DRICKSVATTEN 
Man ska inte dricka kranvattnet i något av de sydostasiatiska länderna. Köp vatten på flaska, det finns 
tillgängligt överallt. Billigast är att köpa vatten från små kiosker eller snabbköp på stan. Många hotell 
tillhandahåller flaskvatten gratis på hotellrummen (men var uppmärksam, ofta finns det några flaskor som 
är gratis och några som man tar betalt för).  
 
Var försiktig med is, som på enklare ställen kan vara gjord på kranvatten. På bättre restauranger och barer 
är den i regel fabrikstillverkad eller gjord på flaskvatten. Också juice kan vara gjord på koncentrat och 
utspädd med kranvatten.  
 
EL, EL-KONTAKTER & ADAPTER 
Spänningen i Vietnam, Kambodja och Laos är den samma som vi är vana vid, 220 V. Eluttagen har två hål 
och är avsedda för antingen runda eller platta ”pinnar”. Det är därför lämpligt att ta med en 
universaladapter. På en del orter i Vietnam är spänningen 110 V. 
 
FOTOGRAFERING 
Det är ibland förbjudet att fotografera på museer och i tempel. I tempel kan förbudet ibland upphävas 
mot en diskret donation. På en del ställen får man filma och fotografera mot att man betalar en fastställd 
avgift. Men fråga först och fotografera sedan. En museivakt som har en dålig dag kan slita filmen ur 
kameran eller kräva att få minneskortet från din digitalkamera. Fotoförbud gäller vid militära anläggningar 
och från luften. Om du vill ta närbilder på människor eller personliga situationer, gör först en frågande 
gest så att personen i fråga förstår din avsikt. Avstå om reaktionen är avvisande. Du måste även vara 
beredd på att den som blir fotograferad begär kontant ersättning.  
 
FOTO OCH VIDEO 
I Sydostasien finns det en outsinlig mängd motiv att fotografera. Även den som i normala fall inte brukar 
fotografera mycket blir förvånad. Film och minneskort till digitalkameror finns att köpa på plats och är 
oftast av god kvalitet. Negativ färgfilm för papperskort är lätt att hitta. Det kan ändå vara en god idé att ta 
med hemifrån, eftersom det ibland kan vara svårt att hitta just den sort man behöver. Tänk på att det 
säkerligen går åt mycket mer film eller minne än vad man räknar med. På större orter kan både filmer och 
bilder från digitalkameror framkallas, och bilder från digitalkamerans minneskort kan laddas ner på en CD-
skiva. 
 
Film för diabilder är svårare att få tag på - finns bara i specialiserade fotoaffärer - så ta med hemifrån! Köp 
inte film av gatuförsäljare eller i stånd vid sevärdheter. Filmerna kan ha förvarats framme i solen. 
Framkallning och kopiering är billigare än hemma, men kvalitén av varierat slag. Bra minneskort kan köpas 
på plats. Billiga minneskort på en del varuhus är pirattillverkade och ibland av dålig kvalitet. Det har hänt 
att de orsakat skador på kameran. 
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Inga restriktioner finns för införsel av vanliga kameror, videokameror eller oinspelad videofilm. 
Professionella filmkameror får däremot inte föras in utan särskilt skriftligt tillstånd (som är omöjligt att få 
för den vanlige turisten). Förvara film till kameran i handbagaget, eftersom resväskan genomlyses vilket 
kan medföra att filmen förstörs. Digital- och videokamerans batteri går att ladda på hotellrummet. Men 
observera att du då kan behöva en universaladapter! Hotellens väggkontakter ser olika ut i olika delar av 
Sydostasien. Ofta kan de till och med se olika ut i ett och samma hotellrum! I toalettrummet finns ofta 
uttag för rakapparat som också kan användas för laddning av batteri (om stickkontaktens ”pinnar” är 
tunna). 
 
Värt att notera är att vid besök på vissa tempel och museer tar man ut en extra avgift för att använda 
kameror eller filma med video. Motsvarande 50 SEK är inte ovanligt för att filma video, 10-20 SEK för att 
fotografera. 
 
GUIDEBÖCKER 
På vår hemsida www.kinaresor.se/lastips_indokina kan du hitta tips på guideböcker. 
 
HELGDAGAR 
I uppräkningen av helgdagar nedan ingår både officiella helgdagar då post, bank och affärer ofta stänger, 
och traditionella högtider och fester som kan uppmärksammas av lokalbefolkningen och ofta 
högtidlighålls i tempel. Dessa högtider följer i regel månkalendern, varför datum skiftar år från år.  
 
Vietnam 
Tet Duong Lich, Nyårsdagen. 1 januari.  
Tet Nguyen Dan. Det vietnamesiska nyåret. Slutet av januari eller början av februari. Den stora 
familjehögtiden. Firas under ca en vecka.  
Tanh Lap Dang CSVN, Årsdagen för vietnamesiska kommunistpartiets grundande. 3 februari. 
Thanh Minh. De dödas helg. Femte dagen efter tredje fullmånen (i regel i början av april).  
Saigon Giai Phong, Befrielsedagen. 30 april (dagen då Saigon befriades efter Vietnamkriget). 
Quoc Te Lao Dong, Internationella arbetardagen. 1 maj. 
Sinh Nhat Bac Ho, Ho Chi Minhs födelsedag. 19 maj. 
Phat Dan, Buddhas födelsedag. Åttonde dagen i fjärde månaden (vanligen i maj). 
Tiet Doan Ngo. Sommarsolståndet. Femte dagen efter femte fullmånen. I juni.  
Quoc Khanh, Nationaldagen. 2 september (dagen då Ho Chi Minh utropade landets självständighet 1945). 
Trung Nguyen. De vandrande själarnas dag. Femtonde dagen i den sjunde månaden.  
Trung Thu. Mitthöstfesten. Femtonde dagen i åttonde månaden, i regel i september.  
Giang Sinh, Juldagen. 25 december. 
 
Kambodja 
Nyårsdagen. 1 januari 
Segern över Genocide. 7 januari. 
Chaul Chnam Chen, Kinesiska nyåret. Viktig händelse även i Phnom Penh. I slutet av januari eller början av 
februari. 
Internationella kvinnodagen. 8 mars. 
Chaul Chnam, Khmernyåret. Mitten av april. 
Internationella arbetardagen. 1 maj. 
Internationella barndagen. 1 maj. 
Chat Preah Nengkal, Kungliga plöjningsceremonin. Början av maj. 
Visakha Puja, firande av Buddhas födelse, uppenbarelse och död. Åttonde dagen i fjärde månaden 
(vanligen i maj). 
Konstitutionsdagen. 24 september. 
Parisfreden. 23 oktober. 
P´chum Ben, Hedrande av de döda. Någon gång från mitten av september till mitten av oktober. 
Bon Om Tuk, Vattenfestivalen. Senare delen av oktober eller i november. 
Kungens födelsedag. 30 oktober – 1 november. 
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Självständighetsdagen. 9 november. 
Mänskliga rättigheternas internationella dag. 10 december. 
 
Laos 
Nyår. 1-3 januari. 
Bun Khun Khao. Mitten av januari. Skördefest. 
Makha Busa. I februari. Buddhistisk högtid. 
Vietnamesiskt och kinesiskt nyår. Slutet av januari/början av februari. 
Bun Pi Mai. 14 – 16 april. Det laotiska nyåret. Allmän helgdag. 
Visakha Busa. Femtonde dagen av sjätte månmånaden. Buddhas födelse, upplysning och bortgång firas.  
Bun Bang Fai. Förbuddhistisk regnfestival. Firas i maj med musik, dans, teater och raketskjutande. 
That Luang-festen. Veckolångt traditionellt festande i november med processioner, fyrverkerier, musik 
och dryck. 
Nationaldagen. 2 december.  
 
HO CHI MINHS MAUSOLEUM 
Nordvietnams vördade ledare Ho Chi Minh är fortfarande en central gestalt i Vietnam och ett besök vid 
hans grav i mausoleet i Hanoi är en högtidlig historia. Man får inte ha kortbyxor (som slutar ovanför 
knäna) eller bara axlar. Trekvartsshorts går bra. Mausoleet är stängt på måndagar och fredagar och även 
under några veckor i november/december då Ho genomgår sin årliga renovering.  
 
HOTELL 
Av resekatalogen/prislistan (eller annat program där resan presenteras) framgår vilka hotell du ska bo på. 
Med färdhandlingarna följer en förteckning över hotellen med adresser samt telefon- och faxnummer.  
 
I Vietnam, Kambodja och Laos finns alla sorters hotell, från allra enklaste och primitivaste till högsta 
internationella lyxklass. Ländernas turistmyndigheter har klassificerat hotellen. 1-stjärniga är lägsta och 5-
stjärniga hotell är högsta klass.  
 
Bufféfrukost serveras på de 3-4-5-stjärniga hotellen. Mycket stor på de 5-stjärniga, lite mindre 
omfattande och mindre ”internationell”, något ”mer kontinental” av fransk typ på de 3-stjärniga. Kaffe 
finns. 
  
KINARESORS hotell: De hotell vi kallar turistklass/hög turistklass är 3−4-stjärniga (i något enstaka fall 2-
stjärniga). De hotell vi benämner första klass är 4-stjärniga (ibland 5-stjärniga). Det är inte bara hotellets 
standard som avgör vårt val av hotell. Läge och pris är naturligtvis också viktiga faktorer. 
 
5-stjärniga hotell: De absolut bästa hotellen, drivs ofta av internationella hotellkedjor och motsvarar hög 
internationell första klass eller lyxklass och är ofta fullt jämförbara med liknande hotell i Hongkong och 
Bangkok.  
 
4-stjärniga hotell: Bra hotell, där standarden kan variera mellan internationell första klass och hög 
turistklass, som ibland har utländsk ledning.  
 
3-stjärniga hotell: Turistklass, i Vietnam ofta mindre, familjeägda hotell. Det kan röra sig om såväl 
renoverade äldre som helt nybyggda hotell.  
 
5-, 4- och 3-stjärniga hotell erbjuder all möjlig service: Restauranger, bar, tvätt över dagen, valutaväxling, 
Business Center, Internet-möjlighet, butiker eller shoppinggalleria, osv. Alla viktiga kreditkort accepteras. 
Det går också lätt att ringa och faxa från och till dessa hotell. På 5- och 4-stjärniga hotell finns ofta pool 
och gym, ibland tennisbana och andra sportmöjligheter samt möjlighet till internetuppkoppling på 
rummet. 
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2- och 1-stjärniga: Oftast mycket lägre klass än 3-stjärniga hotell. Enkla eller mycket enkla och mycket 
billiga hotell, ibland smutsiga (1-stjärniga är oftast riktigt dåliga). De har sällan engelsktalande personal 
och frukosten kan vara enkel eller dålig. Vissa av dessa hotell erbjuder också större rum med flera bäddar 
och sovsalar. Endast för den som vill få så låg kostnad som möjligt. Men ibland kan man hitta enkla 2-
stjärniga hotell som är riktiga pärlor pga att de sköts bra och har ett unikt läge! 
 
Guest house som Kinaresor använder bl a på landsbygden i Laos, är oftast inte graderade med stjärnor. 
Standarden är enkel, men dusch och toalett finns på rummen. I regel inte tillgång till elektricitet nattetid. 
Läget kan vara naturskönt och guest houset är oftast rent och välskött och maten, inklusive frukost, 
vällagad. 
 
HOTELLTVÄTT 
Det är billigt att få tvättat på hotell. En del enklare hotell erbjuder dock inte den servicen. Många hotell 
lufttorkar tvätten och det kan därför ibland, speciellt under regniga perioder, ta lång tid att få den tillbaka. 
På en del hotell i Vietnam beräknas kostnaden efter tvättens vikt och inte efter antalet plagg. 
 
INRESEFORMALITETER 
Vietnam 
Vietnam har tagit bort de inreseformulär som man tidigare hade. Det finns i regel inga växlingskontor vid 
landgränserna. Däremot har flera banker växlingskontor på de internationella flygplatserna. Kommer man 
landvägen är det bra att ha en del US-dollar i småbelopp.  
 
Kambodja 
Vid ankomsten lämnas pass, ett passfoto, blankett för visumansökan (utdelad på flyget/distribueras i 
ankomsthallen) och 30 USD vid en disk. Vid nästa disk, några meter längre fram, får man efter ca fem 
minuter tillbaka passet med visum inklistrat. Därefter passeras passkontrollen. Där lämnas pass och ifylld 
inreseblankett (utdelad på flyget/distribueras i ankomsthallen). Då passet återlämnas finns 
utreseblanketten inhäftad i passet. Den ska givetvis sparas till utresan. Därefter hämtas det incheckade 
bagaget. På väg ut ur ankomsthallen lämnas tullblanketten till en tjänsteman, som dock inte alltid är 
intresserad av att ta emot den.  
 
Ovanstående gäller vid ankomst på egen hand till de internationella flygplatserna i Phnom Penh eller Siem 
Reap. Om man reser in i Kambodja vid en landgräns fungerar visering och passkontroll i princip på samma 
sätt, men kan ta något längre tid. Ibland förekommer också lokala extra ”serviceavgifter” på någon dollar. 
Givetvis mot gällande regler, men svåra att undvika. Vid en rundresa i grupp hanterar färdledaren 
viseringsproceduren.  
 
Laos 
Visum erhålls vid gränspasseringen. Om det inte redan utfärdats på ambassaden innan avresa från 
Sverige. 
 
INTERNETCAFÉER 
Tillgången till internet är god i alla tre länderna Vietnam, Kambodja och Laos. Internetcaféer finns 
praktiskt taget överallt där turister rör sig, även om tillgången har minskat en del på senare år då allt fler 
reser med egen smartphone/bärbar dator och uppkomlingsmöjligheterna är goda. Också många hotell 
och guesthouse har någon form av internetuppkoppling. Ofta finns det en eller flera datorer i lobbyn som 
tillhandahåller gratis internet.  
 
Wifi är nu oftast tillgängligt på de flesta hotell, restauranger och caféer.  
 
Priserna på internetcaféer på stan är väldigt låga. I Vietnam 3 000 till 20 000 dong/timme, i Kambodja och 
Laos ca 1 USD/timme. 
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KLIMAT 
Vietnam 
Vietnam är ett avlångt land som löper i nordsydlig riktning, och klimatet varierar mellan landets olika 
delar. I norra bergstrakterna kan det bli relativt kyligt under vintermånaderna. I norr är vintrarna torra 
med en temperatur mellan 15 och 22 grader. Somrarna är varma med temperaturer kring 40 grader och 
mycket regn. Under höst och vår är vädret rätt oförutsägbart med temperaturer mellan 25 och 30 och 
regnskurar. I söder är klimatet tropiskt, varmt och fuktigt året om.  
 
Kambodja 
Kambodja har typiskt tropiskt klimat året om. Som svalast är det i december-januari med drygt 25 grader, 
och varmast i april och maj då temperaturen stiger till närmare 40 grader. Regnperioden startar i juni och 
håller i sig in i september.  
 
Laos 
I Laos kommer sydvästmonsunen med regn någon gång mellan maj och juli och varar till november. 
Torrperiod råder från november till maj.  
 
Detaljerad tabell med temperatur och nederbörd för årets olika månader finns sist i häftet. 
 
KLÄDER OCH PACKNING 
Att svara på frågor om vad man ska ta med sig och hur man ska klä sig i Sydostasien är lite knepigt. Klädstil 
är ju personlig och individuell. Men då vi ofta får frågor om kläder lämnar vi ändå några kommentarer som 
varken får uppfattas som pekpinnar eller strikta regler.  
 
Några kommentarer om klädsel  
• Etikett i Vietnam, Kambodja eller Laos kräver aldrig finkläder under en turistresa.. • Anpassa klädvalet 
efter den typ av resa du ska åka på, vilken årstid det är och vilka hotell du ska bo på. • Under 
dagsutflykterna kan man klä sig helt efter egen smak och stil, i långbyxor och kavaj eller i shorts och t-shirt 
beroende på hur man trivs bäst. • Vid besök på vissa sevärdheter, som Ho Chi Minhs mausoleum i Hanoi 
och Kungliga palatset/Silverpagoden i Phnom Penh och högsta plattformen på Angkor Wat accepteras inte 
korta kortbyxor (bara knän) och bara axlar. • Bor du på ett 4- eller 5-stjärnigt hotell eller går på en finare 
restaurang, kan du känna behov av att anpassa garderoben efter de omgivningar du kommer att röra dig i. 
• Om du gör en affärsresa, ingår i en officiell delegation eller har representativa plikter anpassar du 
naturligtvis klädseln därefter. • Byter man om till middagen? Under en turistresa försöker vi (men lyckas 
inte alltid) hinna tillbaka till hotellet före middagen, bl a för att man ska få en stund för sig själv, passa på 
att byta om eller vila innan det är dags för middag (det är sällan middagen arrangeras på hotellet). Hur du 
sedan väljer att klä dig är ditt personliga val. Inte heller till middag finns några uttalade eller outtalade 
krav på finkläder. Några resenärer kommer i t-shirt/skjorta/tröja, andra dyker upp i kavaj. • Att ha 
bekväma skor är extra viktigt, eftersom du kommer att promenera mycket under utflykterna. • Lätta, 
luftiga kläder eftersom det är varmt, tropiskt klimat i alla länderna under alla tider av året. Såväl män som 
kvinnor kan ha shorts och t-shirt, även om lokalbefolkningen själva rätt sällan går i kortbyxor. • 
Tröja/jacka/kavaj är bra att ha till hands för svala höst- och vårkvällar framför allt i norra Vietnam, men 
även på andra ställen då luftkonditioneringen i bussar och restauranger ibland kan vara isande kall. Tjock 
tröja/jacka behövs inte.  
• Solglasögon är bra att ha med hela året om. 
• Paraply och en lätt regnkappa behövs under den regniga perioden. Paraply behöver man inte dra med 
sig från Sverige. Är det regn på gång dyker det snart upp försäljare som för en billig peng har ett paraply 
eller en engångsponcho i plast att sälja. • Huvudbonad är att rekommendera mot det starka solskenet. 
 
Ta med eller inte? 
• Tvål och duschtvål/schampo finns på alla 3-4-5-stjärniga hotell (men oftast inte på 2-stjärniga). De flesta 
vanliga hygienartiklar finns idag att köpa i storstäderna, men vill man hålla sig till ett visst märke eller en 
viss produkt är det säkrast att ta med hemifrån. 
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• Toalettpapper finns på alla 3-4-5-stjärniga hotell. Låna med en rulle från rummet för att ha till hands 
under utfärderna. På offentliga toaletter och på varuhus finns sällan toalettpapper, gäller även tåg och 
ibland på inrikesflyget.  
• Bra att ta med är: pulverkaffe, universaladapter för batteriladdare, fickkniv med korkskruv och liten 
ficklampa (om strömmen försvinner på hotellrummet, mycket ovanligt, men det kan hända).   
• Men – försök ta med så lite som möjligt hemifrån. Inför hemresan brukar de flesta få problem med att 
få väskan att kunna svälja alla nyinköp! 
 
Viktigt om handbagage  -  OBS! 
Det är inte tillåtet att ha sax, nagelfil, kniv (inte ens en liten fällkniv), rakkniv, korkskruv eller andra 
liknande föremål i handbagaget. Det är endast tillåtet att medföra en liten mängd vätska i handbagaget. 
Mängden är begränsad till max 100 ml (1dl) per behållare, och sammanlagt måste allt rymmas i en 
genomskinlig enliters plastpåse som går att stänga. Som vätska räknas, drycker, gelé, spray, läppcerat, 
tandkräm, raklödder och liknande. Mediciner i originalförpackning och barnmat är undantaget. För 
närmare information se www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Flygresenar/Bagage/Vatskor-i-
handbagaget  
 
KREDIT- OCH BETALKORT 
Alla de stora kredit- och betalkorten (MasterCard, EuroCard, VISA, American Express) accepteras av 3-4-5-
stjärniga hotell och deras restauranger, barer och butiker samt andra större restauranger och 
specialbutiker för turister. Med kort kan man också ta ut pengar från lokala bankers uttagsautomater. 
Kontakta ditt kortföretag för aktuell information eller besök kortets hemsida och dess ATM-locator för 
information om var i Sydostasien det finns automater för ditt kort. Varken pass eller ID-kort behövs vid 
kortanvändande i Sydostasien. Men räkna med att behöva betala den mesta shoppingen kontant. Se 
nedan under Valuta, sid 18. Observera att du inte kan ta ut pengar på ditt kort på hotellens växlingskontor 
utan endast använda kortet som betalningsmedel på hotellet. 
 
Betalkort 
Vietnam 
Visa och MasterCard accepteras numera allmänt i de flesta städer och i många turistcentra. Vanligen görs 
ett påslag på 3 %, i regel dock inte på bättre hotell och restauranger. Uttagsautomater är idag vanligt 
förekommande i städerna, Vietcombank har det bästa nätverket men många andra banker förekommer 
också. Uttag kan bara göras i dong, och det finns en maxgräns på 2 000 000 dong per uttag (ANZ har 
maxgränsen 4 000 000 dong per uttag). De flesta banker tar en avgift på 20 000 dong per uttag. Större 
kontantuttag kan göras över disk på Vietcombank i de flesta städer under kontorstid. Avgiften är i regel 
3 %. 
 
Kambodja 
Många restauranger, högklassiga hotell och bättre affärer accepterar MasterCard och VISA, men lägger 
ofta på en extraavgift på 3 %. Det går bra att göra kontantuttag över disk i bank i både Siem Reap och 
Phnom Penh. De flesta banker tar dock en avgift på USD 5 för tjänsten. Uttagsautomater finns numera i 
såväl Phnom Penh, Siem Reap som andra turistorter. ANZ Royal Bank är vanligast förekommande bank 
med uttagsautomat. Uttag görs i dollar. 
 
Laos 
Också i Laos accepteras Visa och MasterCard i allt högre utsträckning på bättre hotell, restauranger och i 
turistaffärer. Man kan göra kontantuttag av dollar från kort på bank samt hos en del reseagenter och 
hotell/guest house. Men då kan man råka utför att den egna banken tar en avgift på 3 %, likaså den 
inblandade laotiska banken samt stället där man gör uttaget. Den kurs man får kan också vara dålig.  
Uttagsautomater finns nu i de större orterna. Alla automater hos banken BCEL ska acceptera 
internationella VISA-kort. Det finns dock banker vars automater inte accepterar internationella kort. 
Uttagsautomaterna kan vara opålitliga, och man kan bara ta ut laotiska kip, inte US-dollar eller bath.  
 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Flygresenar/Bagage/Vatskor-i-handbagaget
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Flygresenar/Bagage/Vatskor-i-handbagaget
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KUNGLIGA PALATSET OCH SILVERPAGODEN, PHNOM PENH 
Vissa klädrestriktioner gäller: inga kortbyxor (inga bara knän, trekvartsshorts går bra), inga bara axlar (inte 
bara topp eller linne), skor ska tas av, huvudbonader likaså när man går in i byggnaderna. För 2 USD får 
man tillåtelse att fotografera. Silverpagoden och Tronsalen i palatset stängs relativt ofta för allmänheten 
utan förvarning i samband med officiella besök och ceremonier.  
 
LIVSMEDELSBUTIKER 
I centrala delar av de flesta större orter i Vietnam, Kambodja och Laos finns det någon form av 
snabbköp/livsmedelsbutik där man kan hitta importerade varor som vi är vana vid hemifrån, som 
dricksvatten på flaska, kaffepulver, cola, öl, vin, godis, kex, chips, bröd, yoghurt mm. I Vietnam och 
Kambodja har affärskedjor av ”Seven-eleven”-typ fått stor spridning i centrala delar av storstadsområden. 
 
LÄSTIPS  
Finns på vår hemsida www.kinaresor.se/lastips_indokina  
 
MAT  
En rundresa i Sydostasien bjuder på osedvanligt läcker och intressant mat. De tre ländernas kök har sina 
likheter, men de uppvisar också var sin distinkt profil. 
 
Vietnam 
Det vietnamesiska köket är som alla andra en produkt av de förhållanden naturen har gett, och för 
Vietnams del har naturen varit synnerligen generös. En lång kust ger mycket fisk och skaldjur, och ett 
tropiskt klimat ger allehanda frukter, grönsaker och örter. Ris är stapelvaran och den speciella fisksåsen en 
ständigt återkommande ingrediens. Vårrullar av alla de sorter dyker ofta upp. Den klassiska rätten som 
serveras överallt är pho – vietnamesisk nudelsoppa. 
 
Köket i Vietnam har förstås influerats av alla de inkräktare och kolonisatörer som har påverkat landet 
under årtusenden. Framför allt kan inspirationen från Kina och Frankrike noteras.  
 
Kambodja 
Också i Kambodja är maten utmärkt. På många sätt liknar den det som serveras i grannländerna Vietnam, 
Laos och Thailand, men man märker också en påtaglig påverkan från Kina och Indien. Fransmännen har 
förstås också satt sin prägel på maten i Kambodja. Mycket sötvattensfisk serveras, men också mycket 
mört kött liksom vårrullar. Khmerköket påminner något om det thailändska men använder färre kryddor.  
 
Laos 
Maten i Laos liknar på många sätt den i Thailand, framför allt i dess nordöstra delar. Klibbigt ris är dock 
vanligare i Laos än i Thailand.  
 
Till lunch och middag i de sydostasiatiska länderna serveras oftast flera olika rätter. Vårrullar eller andra 
små munsbitar, kanske en soppa, nudlar, en sallad, någon kött-, fisk- eller kycklingrätt samt dessert, ofta 
färsk frukt. Ibland serveras rätterna en efter en, ibland sätts flera rätter som man delar på fram samtidigt 
och man förser sig med det man vill ha.   
 
På rundresorna äts luncherna ofta på restauranger vars läge passar in i programmet transportmässigt och 
så gott som aldrig på hotellet. I möjligaste mån försöker färdledaren/guiden planera dagen så att man 
hinner tillbaka till hotellet innan middagen, som även den oftast intas på en restaurang utanför hotellet.  
 
Vill du söka upp restauranger på egen hand? Tips ges i guideböckerna. Du kan också söka efter annonser i 
de tidningar och broschyrer som finns på hotellen. Mängder med små privata restauranger är väl värda 
ett besök. Fråga färdledaren, din lokalguide eller hotellreceptionen om tips.  
 

http://www.kinaresor.se/lastips_indokina
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Om du går och letar, gör som lokalbefolkningen och välj en restaurang med många gäster. Det brukar vara 
bästa sättet att få bra mat. Vegetarisk mat går bra att få i hela regionen. Vill du ha vegetarisk mat, kom 
ihåg att meddela oss, så att vi får med önskemålet i vår information till flygbolag, guider och färdledare. 
 
Allergi? Vi har ingen möjlighet att kunna påverka maten som serveras. Du måste själv kontrollera att 
maten du äter inte innehåller något som du är allergisk mot. Glutenintolerans, se sid 4. 
 
Om du mot förmodan skulle tröttna på den lokala matkulturen finns bra möjligheter till omväxling. 
Utmärkta franska, italienska, amerikanska, indiska och japanska restauranger, och till och med någon 
skandinavisk, finns i hela regionen.  
 
MEDICIN, SJUKVÅRD 
Ta med all den medicin och hela det reseapotek du kan behöva. Viktig medicin bör du förvara i 
handbagaget (eller fördela mellan handbagaget och resväskan). Ta gärna med huvudvärkstabletter och 
något som effektivt stoppar lös mage (t ex Imodium). Ta gärna också med huvudvärkstabletter, 
näsdroppar och myggstift. Inför avresan, läs också regler om handbagage under Viktigt om handbagage 
ovan. Om det skulle behövas kan färdledaren/hotellet/guiden ordna att en läkare kommer till hotellet 
eller hjälpa till om du måste uppsöka sjukhus. I Hanoi, Ho Chi Minh-staden, Phnom Penh och Siem Reap 
finns moderna kliniker med västerländska läkare. Vård och medicin måste du själv betala kontant. Se till 
att få kvitto, så att du efter hemkomsten kan söka ersättning från försäkringsbolaget. Berätta gärna i 
förtroende för färdledaren om det är något angående din hälsa du tycker han/hon ska känna till. På så sätt 
kan du lättare få hjälp om något skulle inträffa. 
 

MÅLTIDSDRYCK 

Måltidsdryck ingår inte i resan. Öl, vatten, läsk eller vin beställs direkt av restaurangens personal och 
betalas också direkt till restaurangen.  

 

Vietnam 

De olika delarna av Vietnam bjuder på olika populära, lokala ölsorter. I Saigonområdet dricks 333 och 
Saigon Export, i centrala delarna Festival, Huda och Biere Laure, och i norr Ha Noi och Halida. Tiger är 
vanligt förekommande över hela landet. Dessutom kan man få fatöl, Bia hoi, på många ställen numera. Bia 
tuoi, ”färskt öl” påminner om fatöl. En öl kostar ca 2 USD.  

 

Kambodja 

Det mest kända inhemska ölet är Angkor (inte att förväxla med det importerade eller licenstillverkade 
australiska Anchor). En flaska med 66 cl kostar mellan 1,50 och 2,50 USD. Det finns ett något billigare öl, 
Lao från Laos. 

 

Laos 

Beerlao är det lokala ölet i hela Laos och dominerar marknaden. På senare år har också internationella, 
dyrare märken som Tiger, Carlsberg och Heineken dykt upp.  

 

Även om Vietnam tillverkat en del vin av västerländskt typ (Dalat Wine) så brukar det inte göra någon 
större succé hos västerländska vinkonnässörer. Importerat franskt och italienskt vin av helt okej typ och 
till rimliga priser finns i regel tillgängligt på de flesta restauranger och hotell samt på snabbköp med 
importerade varor i alla tre länderna.  

 

I alla tre länderna destilleras också vin och sprit med olika alkoholhalt från ris, durra och andra spannmål 
och örter. I Vietnam puffar man gärna för kejsar Minh Mangs sprit och Kambodja har sin egen Mekong 
riswhisky.  
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Bra, vanligen mycket starkt, kaffe finns i allmänhet också för servering. Kaffet serveras ofta i speciella 
droppbryggare i små koppar eller glas med söt, kondenserad mjölk. 

 

NÖJESLIV 

Den sydostasiatiska befolkningen är i regel relativt tidigt i säng och i gengäld uppe och igång tidigt om 
morgnarna. Men ett nöjes- och uteliv av internationellt snitt med nattklubbar, diskotek och pubar har idag 
utvecklats i de stora städerna, ofta inriktat mot utlänningar, ryggsäcksresande ungdomar eller lokala, 
nyrika ungdomar. På många hotell finns en bar eller ett café, ibland också en nattklubb som erbjuder 
karaoke. Den vänder sig framförallt till lokalbefolkningen.  

 

Befinner man sig i Ho Chi Minh-staden (Saigon) kan det vara trevligt att testa någon av de klassiska 
takterassbarerna som Rex (som användes av amerikanerna under kriget för pressbriefingar) och Caravelle. 
I Phnom Penh finns klassiska Foreign Correspondents’ Club som är ett fint ställe att ta en drink på med 
utsikt över Tonlé Sapfloden.  

 

OEXPLODERAD AMMUNITION 

I alla tre länderna Vietnam, Kambodja och Laos förekommer fortfarande en hel del oexploderad 
ammunition (OXA), rester av de konflikter länderna varit inblandade i under modern tid. I Vietnam 
förekommer OXA främst som klusterbomber, granater och flygbomber, mer sällan som landminor. 
Problemet är störst i de centrala delarna av landet. I Kambodja finns odetonerade landminor i många 
provinser, bl a Siem Reap. Detsamma gäller norra och östra Laos. Man bör undvika att röra sig på risfält, i 
skogar, längs mindre vägar och vid broar. Man bör undvika okända metallföremål var man än träffar på 
dem. 

 

 

 

 

 

 

 

POST OCH PORTO 

Vietnam 

Det finns gott om postkontor i hela Vietnam. De har dessutom mycket långa öppettider, ungefär 06.30 – 
21.00, vardag som helgdag. Portot för vykort är mellan 7000 d och 9000 d. Postgången är relativt pålitlig. 
Från storstäderna tar det i regel tio dagar för korten att komma till adressaten i Sverige. Från mindre orter 
kan det ta upp till en månad. 

 

Kambodja 

Postgången i Kambodja är inte den snabbaste och inte heller den pålitligaste. Det är på många håll svårt 
att få tag i frimärken, men ute i Angkor finns ibland en skåpbil, ”Mobile Post Office”. Vykort inlämnade på 
huvudpostkontoret i Phnom Penh kommer inte alltid fram. Portot för vykort till Europa är mellan 1500 r 
och 2100 r. Se alltid till att själv ha satt på frimärkena innan korten lämnas. 

 

Laos 

Postgången är hyfsat pålitlig och fungerar bättre än i Kambodja. Porto för ett vykort är ca 7000 LAK. 

 

PASSET I SYDOSTASIEN – MYCKET VIKTIGT! 
Du är ansvarig för att alltid ha passet i beredskap vid varje inrikes flyg- och tågresa. Det ska alltid 
visas upp på flygplatsen före incheckning (ibland flera gånger). Då gäller det att inte ha passet 
nedpackat i den redan incheckade resväskan. Du måste ofta också visa upp passet vid incheckning på 
hotell.  
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PRESENTER 

Att överlämna gåvor eller presenter under en turistresa är inte alls nödvändigt. Om du ska träffa 
yrkeskolleger kan det vara bra med någon present. Om du åker på ett besök med mer officiell prägel eller 
om du har en inbjudan bör du ha med lämpliga presenter till värdarna. Om du under resan märker att 
guiden har något speciellt intresse, t ex musik eller litteratur, kan du skicka sådant hemifrån. Se även 
under Dricks. Om man besöker byar eller skolor eller på annat sätt kommer i kontakt med barn kan det 
vara trevligt att ha med sig pins, pennor, nyckelringar, vykort med svenska motiv eller andra småsaker 
hemifrån som gåvor.  

  

RESTIDER MELLAN RESMÅLEN  

Flyg 

Bangkok – Siem Reap 60 min 

Siem Reap – Phnom Penh 45 min 

Phnom Penh – Saigon (HCMC) 50 min 

Saigon – Danang 70 min 

Hué – Hanoi 70 min 

Hanoi – Bangkok 1 h 50 min 

Buss 

Siem Reap – Phnom Penh 5 h 

Phnom Penh – Saigon 6 h 20 min 

Danang – Hoi An (30 km) 30 min 

Hoi An – Hué (138 km) 4 h 

 
SHOPPING 
Alla de tre sydostasiatiska länderna erbjuder rika tillfällen till bra, billig, intressant och varierad shopping.  
 
Vietnam 
I Vietnam shoppar man förslagsvis i någon av myllret av små butiker längs gatorna och gränderna i Gamla 
stan i Hanoi. Sidenprodukter, lackarbeten, lyktor och målningar finns till försäljning, likaså kläder, skor och 
väskor. Detsamma gäller marknaderna och de centrala kvarteren i Ho Chi Minh-staden. Många passar på 
att utnyttja de utmärkta och billiga skräddarna i Hoi An, där man också kan få tillverkat enkla sandaler och 
andra skor för en billig peng.   
 
Kambodja 
Bäst shopping görs i Siem Reap och Phnom Penh. I Phnom Penh är det Central Market och Russian Market 
som gäller. På den förstnämnda marknaden finns framför allt smycken, antikviteter och en del hantverk. 
På den ryska marknaden finns framför allt för piratkopierade kläder samt cd- och dvd-skivor men också en 
del lokalt hantverk. Också i Siem Reap finns marknader som har allt du kan tänka dig och mer därtill. För 
högkvalitativa sidenprodukter samt fina trä- och stenarbeten rekommenderas Artisans d’Angkor.   
 
Laos 
I såväl Vientiane som Luang Prabang finns ett antal marknader samt specialaffärer som inriktar sig på 
lokalt hantverk och sidentyger. I synnerhet nattmarknaden i Luang Prabang är berömd. 
 
På alla resor hjälper färdledare och guide dig att komma till de bästa shoppingställena. Om de inte ingår i 
programmet får du anvisningar så att du kan ta dig dit på egen hand. 
 
På många resmål finns försäljningsställen i mängd. Men gå inte bara i turistshopparna. I vanliga affärer 
och på varuhus finns mycket spännande att upptäcka. Dessutom kommer du under hela resan att stöta på 
en rad souvenir- och kuriosamarknader. 
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Pruta 
Vietnam 
Prutning förväntas i Vietnam, framför allt på marknader, i turistbutiker och vid gatuförsäljning. Den som 
har rest i Kina ska dock inte förvänta sig samma hutlösa utgångspriser som där. I Vietnam kan man i regel 
kanske komma ner 10-20% från utgångspriset, men ibland ända ner till 50 %, så det gäller trots allt att 
förhandla.  
 
Kambodja 
Det är viktigt att pruta också när man handlar på marknader i Kambodja, men kanske lite försiktigare än i 
Vietnam.  
 
Laos 
Också i Laos prutas det, men i regel ganska modest. 
 
Shipping 
Hemtransport av ”bagageovänliga” föremål som mattor och möbler kan ombesörjas av vissa affärer. Både 
försäkring och transport ordnas. Transport med båt tar ca två månader. Flyg går naturligtvis mycket 
snabbare. I Sverige betalas moms och eventuell tull på varan. 
 
SPRÅK 
Vietnam 
Vietnamesiska är officiellt språk i Vietnam. Det talas i hela landet, men de dialektala skillnaderna är rätt så 
stora. Minoritetsfolk har sina egna språk. Vietnamesiska är i grunden ett mon-khmerspråk, men har tagit 
upp element från tai och kinesiska (framför allt låneord). Idag skrivs vietnamesiska enligt quoc ngu-
systemet, ett fonetiskt skrivsystem grundat på det latinska alfabetet framtaget av jesuiten Alexandre de 
Rhodes på 1600-talet. Under långa tider skrevs emellertid vietnamesiska med kinesiska skrivtecken, och 
kinesiska tecken syns än idag på många ställen.  
 
Det vanligaste främmande språket i Vietnam är idag engelska, men man kan stöta på personer från en 
äldre generation som fortfarande talar franska. 
 
Kambodja  
Huvudspråket i Kambodja är khmer, som lär höra till Sydostasiens allra äldsta språk. Till skillnad från 
grannspråken är khmer inte ett tonspråk. Khmer skrivs med ett eget alfabet, som är baserat på gamla 
indiska skriftspråk. Idag är engelska vanligaste främmande språk bland yngre, medan det gamla franska 
kolonialspråket fortfarande har en framträdande plats i landet, särskilt hos en äldre, bildad generation.  
 
Laos 
Laotiska är officiellt språk i Laos. Språket tillhör thai-kadaifamiljen och är nära släkt med thailändska. 
Franska är fortfarande officiellt andraspråk, men i affärssammanhang och bland yngre kommer förstås 
engelska stort.  
 
STÖLDER 
Utländska besökare blir sällan bestulna även om antalet angrepp från skickliga ficktjuvar har ökat de 
senaste åren. Särskilt sker sådana tillgrepp på marknader där det är trångt och ens intresse fångats av 
något annat. Stölder från hotellrummen är mycket ovanliga. Använd alltid hotellens värdefack. De flesta 
hotell har ett litet kassaskåp på rummet med en kod man själv ställer in. Normal försiktighet ska iakttagas. 
Ha absolut inte plånboken i bakfickan. Lägg aldrig ifrån dig något utan tillsyn. Häng aldrig en handväska 
bakom ryggen på stolen under en måltid. När du provar kläder, lämna aldrig en väska obevakad. • 
Flygbiljetter, pass med visum: mycket tidsödande och komplicerat att ordna nya. Inträffar förlusten mot 
slutet av resan kan det vara omöjligt att ordna nya färdhandlingar till hemresedagen vilket kan resultera i 
att man blir tvungen att stanna kvar några extra dagar. Färdhandlingarna förvaras säkrast i kassaskåpet på 
hotellrummet eller i hotellreceptionens värdefack (Safety Box). • Reskassan: förvaras också i värdefack. 
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Under dagsprogrammet, ta bara med de kontanter du behöver. För att växla resecheckar krävs pass. Växla 
lokal valuta på det egna hotellet så slipper du bära med passet på utfärderna. Uppgifter om 
resecheckarnas nummer ska förvaras separat från resecheckarna, t ex i necessären eller resväskan. • 
Konto- och betalkort: kort som inte måste användas på resan lämnas bäst hemma. Ta med 
telefonnummer till kortföretag om du måste ringa och spärra förlorat kort. • Kameror och andra 
värdesaker som inte får plats i värdefack eller kassaskåp ska inte lämnas framme på hotellrummet. Lås in i 
resväskan. • Polisanmälan måste göras i landet för att försäkringsbolaget ska betala ut ersättning. 
Anmälan är tidsödande och om förlusten skett alldeles inpå avresan från ett resmål är den ibland omöjlig 
att hinna med. I regel återkommer gruppen inte heller till ett resmål. Be din färdledare eller guide om 
hjälp. 
 
 
Vietnam 
Man ska vara vaksam i hela landet, men stölder mot turister har främst förekommit i Saigon. Var 
uppmärksam på förbipasserande motorcykelburna tjuvar som rycker väskor, kameror etc. Också 
gatubarn, kvinnor med spädbarn och tidningsförsäljare kan operera som ficktjuvar.  
 
Kambodja 
Ficktjuvar är ett problem fr a på större turistorter som Siem Reap och Phnom Penh och då mest på 
överfulla bussar och trånga marknader. 
 
Laos 
Mindre risk för stöld jämfört med övriga sydostasiatiska länder, men stölder har ökat på senare år.  
 
TAXI 
Vietnam 
Bra taxibilar och med taxameter är otroligt billiga och normalt mycket säkra. Taxan är ca 10 000 d (ca 4 
SEK) per km. Åk alltid på taxameter och använd bara välkända bolag, som Mailinh och Vinasun. Trixande 
med taxametrar förekommer, liksom kopior av de etablerade bolagen, med fejkade logor på bilarna etc.  
 
Kambodja 
Det är ofta svårt att få tag i en taxi på gatan. Däremot kan hotellen i regel ordna en bil, fr a för lite längre 
turer, typ sightseeing. Åtskilliga taxibilar har inte taxameter. 
 
Laos 
I Vientiane finns en handfull taxibilar. På andra ställen kan bil hyras för en rundtur, per timme eller per 
heldag. Betala ca 0,50 USD per kilometer.  
 
TELEFON OCH FAX 
Vietnam 
Landsnumret är 84. Internationellt prefix när man ska ringa från Vietnam är 00. Telefon till Sverige blir 
alltså: hotellets anslutning för att komma ut på linjen + 0046 + svenskt riktnummer utan nolla + 
abonnentnummer. 
 
Att ringa från hotell är rätt så dyrt. I Vietnam kan man använda Voice Over Internet Protocol (VOIP) som 
kostar 0,50 USD/minut. Slå 17100, därefter som vanligt vid utlandssamtal. Lokalsamtal är ofta gratis.  
 
För mobiltelefon fungerar Comviq, Telia och Telenor bra. Att använda sin svenska mobil är dock relativt 
dyrt. Det går bra att köpa lokala vietnamesiska SIM-kort från någon av de sex konkurrerande inhemska 
mobiltelefonoperatörerna. Vinaphone eller Mobiphone är vanligast.  
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Kambodja 
Landsnumret är 855. Internationellt prefix när man ska ringa från Kambodja är 001. Telefon till Sverige blir 
alltså: hotellets anslutning för att komma ut på linjen + 00146 + svenskt riktnummer utan nolla + 
abonnentnummer. 
 
Att ringa internationella samtal från hotell är dyrt också i Kambodja. Betydligt billigare samtal över 
Internet är möjliga från många småaffärer och caféer. Det finns också en uppsjö av förbetalda telefonkort.  
 
För mobiltelefon fungerar Comviq, Telia och Telenor bra. Roamingavgifterna för att använda sin svenska 
mobiltelefon i Kambodja är dock anmärkningsvärt höga. Kambodjanska SIM-kort kan köpas hos försäljare 
runt om i städerna mot uppvisande av pass. Den som har en operatörsbunden mobiltelefon med sig 
hemifrån kan dock inte använda lokala SIM-kort.  
 
I Vietnam och Kambodja kan fax sändas och tas emot via hotellens reception eller Business center. Du 
måste betala avgift även när du erhåller fax. Hotellens avgifter kan vara höga. Att skicka via postkontor 
eller internetcafé kan vara billigare.  
 
Laos 
Landsnumret är 856. Internationellt prefix när man ska ringa från Laos är 00. Telefon till Sverige blir alltså: 
anslutning för att komma ut på linjen + 0046 + svenskt riktnummer utan nolla + abonnentnummer. 
 
Internationella telefonsamtal från Laos görs i regel från Lao Telecoms kontor eller från det lokala 
postkontoret (i regel öppet 07.30 – 21.30). Samtal kostar beroende på till vilket land 0,75 till 1,80 USD per 
minut. Att ringa från internetcaféer är nästan alltid billigare.  
 
Fax skickas från Lao Telecom eller postkontor. 
 
Mobiltelefon 
Mobiltelefoni har kommit stort på senare år. Fyra inhemska mobiloperatörer konkurrerar. Två av dem, 
Tigo och Laotel, har avtal med internationella mobiloperatörer. Inhemska kontantkort kan köpas på plats. 
Telia, Telenor och Tele 2 fungerar bra i Sydostasien  
 
TIDSSKILLNAD, SOMMARTID OCH JETLAG 
Tidsskillnaden mellan Sverige och såväl Vietnam som Kambodja, Laos och Thailand är sex timmar. Under 
perioden mars-oktober (exakta datum varierar från år till år) har vi ”sommartid” Tidsskillnaden är då +5 
timmar.  
 
Tidsskillnaden i kombination med tidig ankomst till Bangkok och vidare destination i Sydostasien på 
morgonen eller förmiddagen gör att tidsomställningen blir besvärlig. Olika idéer konkurrerar om vad som 
är bäst. Våra försiktiga råd lyder: under flygresan, sov så mycket som möjligt. Ät inte för mycket på planet. 
Drick inte för mycket alkohol men drick mycket vatten. Efter incheckning på hotellet: kan du sova vid 
ankomsten gör det, men sov inte för länge. För att kunna somna igen på kvällen måste man vara vaken 
under eftermiddagen. Bäst klarar man nog omställningen om man orkar vara vaken hela ankomstdagen 
och går till sängs i tid på kvällen. Den tidiga ankomsten gör ofta att man inte självklart kan räkna med att 
direkt kunna checka in på hotellet. Programmet börjar ofta på ankomstdagen med en rivstart. Det gäller 
att utnyttja den korta tiden, så häng med! 
 
TOALETTER 
 
Vietnam 
Offentliga toaletter är vanligen av ”hål i golvet-typ”. Papper saknas i regel. Däremot finns ofta en korg 
bredvid toaletten för att lägga använt papper i. Det beror på att kloaksystemet inte är dimensionerat för 
att ta emot papper. På många offentliga toaletter sker spolningen genom att man tar en skopa med 
vatten och häller i hålet. Hotellens toaletter är av västerländsk typ. 
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Kambodja 
Det är ont om offentliga toaletter utom vid Angkor, där standarden är hög. På toaletter vid buss- och 
järnvägsstationer och flygplatser finns inte papper. I Angkor är toaletterna gratis. Annars är taxan vanligen 
500 r. Om behoven tränger på ute på landsbygden, så undvik att gå ut i naturen. Det finns fortfarande 
många landminor överallt i landet. 
 
Laos 
Få allmänna toaletter utanför hotell och flygplatser. I övrigt gäller samma toalettförfarande som i Vietnam 
och Kambodja.  
 
TÅG 
Av de tre länderna Vietnam, Kambodja och Laos är det endast Vietnam som har fungerande järnvägsnät 
för persontrafik. Återföreningsexpressen går genom nästan hela landet från Hanoi till Ho Chi Minh-staden. 
Det är en järnvägsförbindelse som återupptogs efter återföreningen 1976 som en fortsättning på den 1 
726 km långa Hanoi-Saigon-järnväg som fransmännen lät bygga i början av 1900-talet. Järnvägssystemet 
knyter också ihop Vietnam med Kina via Lao Cai eller Lang Son, varifrån man kan ta sig ända upp till 
Peking.  
 
Om man har tillfälle att genomföra en tågresa i Vietnam som del av sin Indokinaresa så är det en 
upplevelse som för en närmare ”vanligt folks” situation och en resa rik på intryck. Turistgrupper reser 
oftast i den bästa klassen, ”soft sleeper”. Då har man fyra bäddar i en kupé och kan stänga dörren ut till 
korridoren. Luftkonditionering finns och likaså sängkläder. Men man ska vara beredd på att det ändå inte 
är allför välstädat, tågen gör endast korta uppehåll på stationerna och den mat som förekommer kan vara 
sådär i kvalitet. Men järnvägsmyndigheterna har lovat uppgradering av tågstandarden i Vietnam under de 
närmaste åren, så förändringar kan inträffa! 
 
U-LAND 
Trots att man kanske inte alltid tänker på det tack vara alla vackra miljöer, fina hotell och trevliga 
restauranger, så innebär en resa genom Vietnam, Kambodja och Laos en tur genom tre av världens 
fattigaste länder. Vietnam ligger på 121:e, Laos på 139:e och Kambodja på 136:e plats på FN:s rankning av 
utvecklingen i världens länder (Human Development Index 2014, av 187 länder, där Sverige ligger på tolfte 
plats.) Trots utbredd fattigdom och stor misär på många håll så finns det ljusglimtar. Alla länderna 
upplever idag en förbluffande ekonomisk utveckling och har under senare år haft höga tillväxtsiffror, i 
Vietnam som högst på över åtta procent, men under de allra senaste åren har siffrorna sjunkit något i 
Vietnam och ligger nu för Vietnam på 5,5 %, för Kambodja på 7,2 %, medan det har gått mycket uppåt för 
Laos där man nu ligger på 7,4 %. Som resenär möter man ofta stor optimism och framtidstro, men också 
många tiggare, flera av dem barn och krigsinvalider. Huruvida man väljer att ge till tiggare eller inte måste 
vara ett personligt val. 
 
UTFÄRDSBUSSAR 
Moderna, luftkonditionerade bussar (standarden kan vara lite ojämn) används för utfärder. Minibussar 
(som kan vara lite trånga för storväxta skandinaver) används för mindre grupper. Chauffören som sitter 
bakom ratten i en turistbuss är ofta mycket erfaren och känner vägarna väl.  
 
VACCINATIONER  
Om du anländer till Sydostasien med flyg direkt från Europa eller via Hongkong krävs det för närvarande 
(aug 2019) inga obligatoriska vaccinationer. Inför avresan bör du alltid rådgöra med läkare eller 
vaccinationscentral och kontrollera vilka vaccinationer som rekommenderas. Råden varierar beroende på 
vilken typ av resa du ska göra. 
• Ha alltid grundskyddet aktuellt: polio, stelkramp och difteri.  
• Havrix rekommenderas alla sydoastasienresenärer mot gulsot Hepatit A. Första sprutan ger skydd i tio 
månader, varefter man tar en andra spruta och får ett ca 20-årigt skydd. Nu finns också Twinrix, 
långtidsskydd mot både Hepatit A och B. 
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• Malariatabletter rekommenderas om du ska till otillgängliga delar, i synnerhet om du ska resa mycket 
på landsbygden. Men allra viktigast är att rådfråga vaccinationscentral.  
• B-encefalit (japansk hjärnfeber) sprids via en mygga som förekommer bland svin på landsbygden. Anses 
inte nödvändig för en vanlig rundresa. Brukar inte heller anses nödvändig under vintern eller om du bara 
kommer att vistas i städer. Sjukdomen är mycket ovanlig men allvarlig. Vaccination ges med tre sprutor 
(en vecka mellan den första och andra sprutan, två veckor mellan den andra och tredje). Gäller i ett år och 
fylls sedan på vart tredje år. Många vaccinationscentraler är dock numera restriktiva med påfyllning pga 
biverkningar. 
• Om du anländer till Sydostasien från områden där kolera eller gula febern finns måste du kunna visa 
intyg på att du är vaccinerad mot dessa sjukdomar. 
• Om du har Gula kortet (WHO:s vaccinationsintyg), notera dina vaccinationer där och ta med det på 
resan (inget måste). 
• Kontakta alltid vaccinationscentral eller läkare för rådgivning inför resan men kom ihåg att beslutet alltid 
är ditt. 
 
VALUTA, RESKASSA, VÄXLING, VÄXELKURSER & ÅTERVÄXLING 
 
Valuta och reskassa 
Det bästa är att ha reskassan i US-dollar som kontanter. Försök gärna att växla US-dollar i framför allt 
mindre valörer - mycket användbara för småinköp och som dricks. 
 
Vietnam 
Vietnams valuta kallas dong (förkortat ”d”). Internationell valutakod VND. ”Andravalutan” är USD. I många 
fall går det bra att betala i USD, även om man får växel tillbaka i dong. Det kan dock hända att vissa 
taxibilar eller mindre butiker kräver betalning i dong. Det går inte att växla till sig vietnamesisk valuta i 
Sverige. Växling görs lämpligen på t ex Vietcombank som hanterar både US-dollar och euro liksom en del 
andra valutor. Vid inlösning av resecheckar måste kvittot från det svenska växlingskontoret, där checkarna 
köpts visas upp. Svartväxling är dels förbjudet, dels synnerligen olönsamt, eftersom provisionen är 
betydligt högre än på bankerna. Det kan hända att man på gatan erbjuds en mycket fördelaktig 
växlingskurs. Fall inte för frestelsen! Det resulterar bara i att du blir grundlurad. 
 
Kambodja 
Kambodjas valuta kallas riel (förkortat ”r”). Internationell valutakod KHR. I princip är USD den viktigaste 
valutan. På de flesta restaurangerna och i många affärer både i Siem Reap och i Phnom Penh anges priset i 
USD. Det går utmärkt att betala i USD, fr a med sedlar på mellan 1 och 10 dollar, på de flesta ställen, men 
man får växel tillbaka i riel. I Siem Reap, är thailändska bath också användbara. I Sverige kan man inte 
växla till sig kambodjansk valuta. Bankerna i Kambodja ger dålig kurs på andra valutor än US-dollar. 
Gränsstationerna och t ex flygplatsen i Siem Reap saknar växlingskontor. Det är därför lämpligt att ha med 
sig minst ca 10 USD i småsedlar. Resecheckar kan bara lösas in på ett fåtal banker i Siem Reap och Phnom 
Penh. Svart växlingsmarknad existerar inte längre i Kambodja. 
 
Laos 
Valutan i Laos heter kip, förkortas ”k”. Internationell valutakod LAK. Valutan är instabil och går inte att 
växla utanför Laos. Högsta sedeln är 50 000 kip, så tar man ut/växlar ett större ett belopp blir det många 
sedlar. Men man kan vara sparsam med inväxling av kip. USD accepteras allmänt, utom på avlägsna 
ställen där bara kip duger. I gränsområden till Thailand är också thailändska bath gångbara.  
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Kontantuttag på kort 
Ja, det blir allt lättare att hitta bankautomater där man kan ta ut kontanter på sitt kort. Besök ditt korts 
hemsida. Där finns en ATM-locator som talar om var i Sydostasiens städer det finns automater. 
 
VILSE 
För att säkert hitta tillbaka till hotellet efter egna utflykter kan det vara bra att ha hotellnamnet och 
hotellets adress på det lokala språket. Ofta finns särskilda adresskort att få i receptionen. Ta annars med 
ett kuvert eller brevpapper från hotellrummet.  
 
ÖPPETTIDER 
Vietnam 
Banker vanligen 08.00 – 11.30 och 13.00 – 16.00 måndag – fredag, 08.00 – 11.30 lördagar. Många affärer 
07.00 – 20.00. Småbutiker har oftast öppet längre.  
 
Kambodja 
Banker vanligen 08.30 – 15.30 måndagar – fredagar, 08.30 – 11.30 lördagar. En del banker har öppet även 
på söndagar. 
Lokala restauranger 06.30 – 21.00.  
Internationella restauranger stänger något senare. 
Marknader i regel 06.30 – 17.30. 
Affärer 07.00 – 19.00 alla dagar i veckan. 
 
Laos 
Banker vanligen 09.30 – 16.00 måndag till fredag. Restauranger 10.30 – 23.00 måndag till lördag. Affärer 
09.00 – 17.00 måndag till fredag, 09.00 – 12.00 eller 17.00 lördagar.  
 

•  •  • 
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ADRESSER 
 
Vietnam 
Sveriges ambassad, Hanoi  
Telefon: +84-4-726 04 00. Fax: +84-4-823 21 95  
2, Nui Truc Street Khu Ba Dinh District, Hanoi 
 
Sveriges generalkonsulat, Ho Chi Minhstaden.   
Telefon: +84-8-3823 68 00. Fax: +84-8-3823 68 
17  
8A/11D1 Thai Van Lung, District 1, Ho Chi Minh 
City  
 
Kambodja 
Sveriges ambassad, Phnom Penh  
Telefon: +855 23 861 700. Fax: +855 23 861 701 
10th floor, Phnom Penh Tower, 445, Monivong 
Blvd, (St. 93/232) Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 
Makara, Phnom Penh 
 
Laos 
Sveriges honorärkonsulat, Vientiane 
Telefon: +856 21 25 13 59. Fax: +856 21 25 13 
58. 
Nordic Hydropower AB, Souphanouvong Road 
70/205, P.O. Box 6036, Vientiane 
 
Sveriges ambassad, Bangkok 
Telefon: +66-2-263 72 00. Fax: +66 (0)2 263 72 
60 
P.O. Box 1324, Nana Post Office, Bangkok 10112 
20 våningen, One Pacific Place, 140 Sukhumvit 
Road, 
mellan soi 4 och soi 6, bredvid Landmark Hotel 
Skytrainstation: Nana 
 
En förteckning över resans hotell (adress, 
telefon- och faxnummer) medföljer 
färdhandlingarna. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KINARESOR DRAKEN AB 
 

Kinaresor  
08-545 95 200  

draken@kinaresor.se 
www.kinaresor.se 

 
Indienresor 

08-545 95 200  
info@indienresor.se 
www.indienresor.se 

 
Historiska Resor 
08-545 95 230  

homeros@historiskaresor.se 
www.historiskaresor.se 

 

 




