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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resguider

• Kambodja • Phuket • Khao Lak • Koh Phangan & Koh Tao • Chiang Mai • Koh 
Chang • Krabi • Koh Lanta • Bangkok • Öluffa i södra Thailand • Norra Borneo 
• Tioman Island • Kuala Lumpur • Shanghai • Hongkong • Singapore • Kerala • 
Goa • New York • Madrid • London • Paris • Prag • Warsawa • Moskva...

www.tourismlaos.gov.la 
Den officiella turistbyrån i Laos har ett 
kontor på Thanon Lane Xiang i ??? där 
man kan hämta broschyrer och informa-
tion över hela Laos. Det lönar sig dåligt 
att skicka e-post till dem men man kan ju 
alltid titta in på hemsidan. 

www.backpacking.se 
Undvik gärna de traditionella backpack-
er-rutterna, titta in på sajten och se var 
de brukar hålla till i Laos. Eller så är det 
precis dit du vill åka?

www.exotissimo.com
Exotissimo är en researrangör som är 

stor i Asien, de kan boka och arrangera 
hotell, transporter och boenden i alla 
prisklasser trots att hemsidan ser dyr och 
påkostad ut. 
 
www.fco.gov.uk
Det brittiska utrikesdepartementet bru-
kar ha bra koll på säkerhetsläget i Laos 
och närliggande länder, klicka in på deras 
sida om Laos för att kolla upp de senaste 
rapporterna.

www.wunderground.com/
global/la.html
På Wundergrounds hemsida kan de se 
hur vädret är på många ställen i Laos.

Polis 
Polisen når man på num-
mer 191 över hela landet. 
Men räkna inte med att 
de har öppet dygnet runt 
överallt, det verkar vara 
lite flytande när det gäller 
öppettider för polisen. 

Brandkår 
Finns det i de stora stä-
derna som man når på tel: 
190, ute på landsbygden 

får man släcka själv.

Ambulans 
Tel: 195, men sjukvården 
i Laos lämnar mycket i öv-
rigt att önska. SOS Inter-
national: +45 70 10 50 50.

Laos Ambassad
Ligger på Badstrands-
vägen 11 i Stockholm 
och nås på tel: 08-618 
2010. De har en hemsida, 

räkna dock inte med att få 
några svar på e-post som 
skickas till dit, telefon är 
ett säkrare alternativ.
S www.laoembassy.se

Svenska 
Ambassaden 
Ligger på Sokapalung Ro-
ad, Wan Nat, i Vientiane. 
Nås på +856-21 315 003. 
S ambassaden.vientiane@
foreign.ministry.se 

Vik 
här

LAOS LADDA HEM
ÖVER 100
RESGUIDER

✔ Boende
✔ Ta sig runt
✔ Att göra

✔ Vientiane
✔ Luang Prabang
✔ Pakse

✔ Restauranger
✔ Festivaler
✔ Praktiska tips

Publicerad
december 
2007

5 telefonnummer

5 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad
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Krukslätten 
Utanför Phonsavan ligger den 
legendarisk krukslätten, gi-
gantiska stenkrus spridda över 
en slätt som ingen riktigt kan 
förklara. Den vanligaste teorin 
är att krukorna var någon sorts 
begravningskammare. Det finns 
mycket UXO  i området (se sid 
19) så gå aldrig utanför de mar-
kerade stigarna. Phonsavan nås 
med flyg och buss från både 
Vientiane och Luang Prabang.

Savannakhet 
En handelsstad vid Mekong-
floden som kommer att få ett 
uppsving i resandet i och med 
att bron över Mekongfloden till 
Mukdahan i Thailand öppnade 
i december 2006. Denna väg är 
också bra att ta ifall man är på 

väg till Vietnam då det inte är så 
långt till gränsposteringen mel-
lan Laos och Vietnam vid Cao 
Bao och vägen är med laotiska 
mått riktigt bra.

Vieng Xai 
Detta var Phatet Laos högkvarter 
under kriget alldeles i närheten 
av dåvarande Nord-Vietnam som 
var den ideologiske partnern för 
Phatet Lao. De enorma grott-
system där Phatet Lao gömde 
sig har nyligen öppnats för all-
mänheten. Det går flyg hit från 
Vientiane samt bussar från en 
del andra städer, men räkna med 
en lång resa.

Nam Ha Pha 
Är ett vackert naturområde som 
har öppnats på vägen mellan 

Huay Xai vid den thailändska 
gränsen och Boten vid den kine-
siska gränsen. Detta är ett områ-
de för dig som är intresserad av 
natur och kultur och standarden 
på faciliteterna är ännu ganska 
rustik. Men väl värt ett besök för 
den som vill komma nära befolk-
ningen på landsbygden.

Vang Vieng 
Alla backpackers himmel - eller 
helvete beroende på vem du frå-
gar. Mellan Vientiane och Luang 
Prabang ligger den här staden 
som är ett myller av billiga guest-
houses, barer som visar tv-serier 
dygnet runt, en blomstrande 
drogförsäljning, dreadlocks och 
hennatatueringer och ett klientel 
som för tankarna till Magaluf i 
Spanien.

5 x andra platser att besöka

Luang Prabang sedd från Ban Xieng Maen, på andra sidan Mekongfloden.
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El 
Laos har 220 volt precis som i 
Sverige och kontakterna är i de 
flesta fall kompatibla med våra 
apparater och sladdar. Men tänk 
på att många ställen i Laos inte 
har ström alls och där de har är 
det vanligt med strömavbrott.

Vatten 
Kranvattnet ska inte drickas, det 
duger till att borsta tänderna i 
men ska du dricka vattnet så köp 
buteljerat och förseglat vatten. 
Det statliga bryggeriet Lao Bre-
wery Company har bland annat 
ett dricksvatten som enligt text-
en på etiketten kom på 42:a plats 
i en internationell tävling om 
bästa mineralvatten. Laotierna är 
med andra ord mycket stolta och 
skryter gärna över sina inhemska 

produkter.

Religion 
I Laos liksom i Thailand är det 
Theravadabuddhismen som är 
den ledande religionsuppfatt-
ningen trots myndigheternas 
ihärdiga försök att styra bort fol-
ket från religionens inflytande. 
Många av de olika bergsstam-
marna har sin egen religion som 
ofta är baserad på naturläror. 

Trafik 
Laos har högertrafik och en gan-
ska lugn trafikrytm på grund av 
det fåtaliga antalet bilar. En hel 
del gamla sovjetiska lastbilar 
rullar fortfarande runt i landet 
samt en massa begagnade hö-
gerstyrda bilar från Thailand. 
Inga av de stora biluthyrnings-

företagen finns ännu represen-
terade i Laos och det är dyrt och 
komplicerat att hyra en bil själv, 
bättre att hyra en bil med chauf-
för. De flesta resebyråer kan ar-
rangera detta åt dig. Hyra av en 
250 kubiks offroadmotorcykel 
i Vientiane kostar  från 15 USD 
per dag.

Relationer 
Det är olagligt för en laotier att 
gifta sig, eller umgås privat, med 
en utlänning om man inte har 
tillstånd från myndigheterna. Blir 
du förälskad i någon så förbered 
er på en lång pappersprocess 
med en hel del pengagåvor till 
olika involverade tjänstemän 
innan allt är klart.

Internet 
Poppar upp lite här och var 
men det är ofta ganska dyrt och 
långsamt. Vientiane och Luang 
Prabang har bredbandsnät som 
gör att man på bättre ställen kan 
komma upp i en riktigt snabb 
hastighet på nätet med laotisk 
mått mätt.

Telefon 
Utanför städerna finns nästan 
inga fasta telefoner men där-
emot finns det ofta mobiltelefon-
täckning. Ett SIM-kort kostar 
cirka 60 000 KIP och kan laddas 
med olika valörer från 10 000 
KIP och uppåt. I Vientiane har du 
täckning på de flesta thailändska 
nät då signalen är stark över Me-
kongfloden.

Buss 
Det går bussar mellan en massa 
olika städer men ofta är tidtabel-
len bara en uppskattning, bus-
sen går när det helt enkelt finns 
tillräckligt med bokade passage-
rare för att det ska gå ihop. Stan-
darden är ganska varierad på 
bussarna, ibland modernt med 
AC och toalett, ibland av typen 
”fyra bänkar på ett lastbilsflak”.

Båt 
Mekong korsas på många ställen 
av mer eller mindre sjövärdiga 
farkoster, ibland inte mycket mer 
än ett par brädor lagda på tvä-
ren över två kanoter. Flytväst är 
ett okänt begrepp i Laos. Räkna 
med att du minst får betala det 
dubbla priset jämfört med lokal-
befolkningen.

Post 
Ska du skicka värdefulla saker 
ska du inte använda vanlig post, 
använd budfirmor som ger kvitto 
och trackingnummer. Vykort kan 
man skicka med vanlig post, fast 
förvänta dig ett svinn på minst 
50 %. Viktig post bör du spara 
tills du är Thailand som har ett 
bättre postsystem.

5 x kommunikationer

5 x praktiska fakta
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Wat Phu Champasak 
Ett UNESCO-världsarv döljer sig 
i södra Laos. Tempelkomplexet 
byggdes som en del av det mäk-
tiga Khmerriket och klarade sig 
från bombningar under kriget. 
Mycket har dock rasat med hjälp 
av tidens tand och det krävs en 
rejäl klättring uppför berget för 
att nå fram. Men väl på plats be-
lönas man med en härlig utsikt 
och möjligheten att dricka ur den 
heliga källan som skall hjälpa 
mot de mesta krämpor och pro-
blem man kan ha.

Slappa 
På öarna i Mekongdeltat har li-
vet sin gilla gång, ingen stress 
verkar finnas här och det är un-
derbart att bara ligga i hängmat-
tan och göra ingenting. Många 
guesthouse har pocketböcker till 

utlåning mot en lite avgift, köp 
på dig ett par stycken i Thailand 
och lämna dem när du läst fär-
digt till nästa resenär.

Cykla 
Landskapet är förhållandevis 
platt och lämpar sig väl för att 
ta en tur med cykel. Tyvärr är 
kvaliteten på cyklarna bristfällig 
i Laos, kan du ta med dig en rik-
tig mountainbike från Thailand 
så är det bättre än att hyra en 
lokalt, särskilt om du tänkt cykla 
långa sträckor. Räkna dock med 
att tullarna vill ha lite ekonomisk 
kompensation för att släppa in 
dig i landet med en cykel.

Bada 
Mekong har ju inte något kris-
tallklart vatten men duger ändå 
att bada i, det finns ibland lite 

undangömda sandstränder som 
man kan få bada ostört på. Hyr 
en liten båt med skeppare för att 
hitta de ställena, kostar ungefär 
5-10 USD per dag.

Vattenfall 
På Don Khons västra sida finns 
Lippi-vattenfallen som är en trev-
lig liten promenad bort från be-
byggelsen. Här finns restaurang-
er och mindre affärer samt även 
små sandstränder att sola vid. 
Vattnet är dock strömt så undvik 
bad här. Det finns också rester av 
fransmännens försök till sluss-
bygge, ett misslyckat projekt 
som slutade med att man bygg-
de en järnväg över Don Dhet och 
Don Khon istället. På fastlandet 
når man det imponerande Khon 
Phapeng-vattenfallet precis inn-
an gränsen till Kambodja.

5 x att göra i Pakse
Vattenfallet vid Khon Phapeng är en hisnande upplevelse.
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Kungadöme 
Laos var ett kungadöme från 
år 1353 fram tills 1975. Efter 
kommunisternas maktöverta-
gande behölls i ett första skede 
kungen som en konstitutionell 
monark men han skickades till-
sammans med sin familj till ett 
omskolningsläger nära Vietnam 
år 1977 efter anklagelser om 
att ha förberett en statskupp. 
Deras vidare öden är okända 
men det uppges att de svalt 
ihjäl i den grotta där de hölls 
fångna.

Indokina 
Laos var tillsammans med Viet-
nam och Kambodja en del av 
det Franska Indokina. Men lan-
det kom alltid i tredje hand och 
var väldigt outvecklat långt in 
på 1940-talet i jämförelse med 
sina grannländer. Gerillarörelsen 
Phatet Lao bildades efter andra 
världskriget efter vietnamesisk 
modell och Vietnam har alltid 
haft stort inflytande över Laos. 
År 1953 ger Frankrike landet 
Laos full suveränitet. 

Air America 
Laos var aldrig officiellt indraget 
i Vietnamkriget men blev trots 
det ändå det mest bombade 
landet i världen. CIA förde ett 
hemligt krig i landet från slutet 
av 1950-talet bland annat med 
hjälp av Air America som var 
CIA:s hemliga flygbolag, på den 
tiden ett av världens största, 
och flygbasen Long Cheng blev 
snabbt landets näst största stad 
och Asiens mest trafikerade flyg-
plats. Det finns en film med Mel 
Gibson som heter Air America 
som till viss del baserats på Air 
America historia i Laos.

Thailand 
Det har utkämpats otaliga krig 
mellan Thailand och Laos, det 
senaste vintern 1987-1988. 
Nuförtiden verkar dock förbin-
delserna vara goda mellan de 
två länderna och thailändska in-
vesteringar är mer än välkomna 
i Laos. Men en ständig källa till 
förtret för laotierna är det faktum 
att Smaragdbuddhan i Bangkoks 
Wat Phra Kaew erövrades i ett 
krig i slutet av 1800-talet och 

att Thailand inte har visat något 
intresse av att lämna tillbaka den.

Kommunism 
Laos är ett av världens få kvar-
varande kommunistländer, om 
än mestadels på pappret nuför-
tiden. Men landet är fullt med 
nostalgi från det gamla ”öst” 
och det finns fortfarande en del 
som pratar så pass udda språk 
som tjeckiska och ungerska i 
Laos. På landsbygden är det ofta 
gamla sovjetiska lastbilar som 
står för grovjobbet fast de börjar 
bli mer och mer sällsynta.

5 x historiska fakta

Tåg 
Det har diskuterats om att för-
länga det thailändska järnvägs-
spåret i Nong Khai till Vientiane 
och sedan vidare in i Kina. Peng-
ar saknas dock och Laos enda 
järnväg är den lilla godsjärnvä-
gen över öarna Don Det och Don 
Khon i Mekongdeltat. Den lades 
dock ner redan under andra 
världskriget och nu står bara 
några rostiga lok kvar som min-
ner om Laos enda järnväg.

Bro 
En bro mellan Nong Khai och 
Paksan vid Vientiane och en ny-
öppnad bro mellan Mukdahan 
och Savannakhet har också of-
ficiella gränskontor mot Thailand 
tillsammans med landgränsen 
Chong Mek/Vang Tao i närheten 
av Ubon Ratchathani och Pakse. 
Mot Kambodja kan man korsa 
gränsen vid Voen Kam i söder. 
Mot Vietnam finns det ett antal 
officiella gränspassager.

Båt 
I Norra Thailand vid Chiang Rai 
finns det en båtförbindelse till 
Huai Xai på den laotiska sidan 
som är en officiell gränsöver-
gång. Därifrån kan man ta båt till 
Luang Prabang. Undvik snabbå-
tarna som inte bara förpestar 
miljön utan också ser till att dina 
njurar hamnar strax under käken 
och alla dina plomber lossnar. 

Missa inte Pak Ou-grottorna.
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Staden
Grundades så sent som 1905 av frans-
männen som behövde en administrativ 
utpost i denna del av Indokina. I dag bor 
här nästan 70 000 människor som de fles-
ta har sin inkomst genom jordbruk eller 
handel då staden är en stor handelsplats 
för hela regionen.

Transporter
Flygplatsen som man når från både Vien-
tiane och Luang Prabang ligger i stadens 
norra ände. Internationellt finns här flyg 
till både Siem Reap i Kambodja och till 
Bangkok i Thailand. Runt i staden tar man 
sig med en jumbo för ungefär 1 USD per 
resa. Ska man till Don Khong (ö i Me-
kongdeltat) kan man ta färjan som kostar 
5 USD och tar 7 timmar. Har man bråttom 
tar man bussen som når dit på 3 timmar.

Pengar
Pakse är en av få städer i den här regionen 
där det finns banker och växlingskontor 
som inte tar hutlöst betalt vilket kan vara 
fallet på en liten ö någonstans. Se till att 
växla in eventuella resecheckar innan ni 
ger er söderut, en bankomat ska öppnas 
sent under 2007 i staden enligt uppgifter.

Thailand 
Gränsen mellan Laos och Thailand heter 
Vang Tao och nås i utbyte mot 7 USD 
och 45 minuter av din tid från Pakse. På 
andra sidan kostar transporten till Ubon 
Ratchathani mellan 500 och 800 THB be-
roende på dina prutkunskaper. Väl i Ubon 
finns där buss, tåg och flyg till Bangkok.

Ho Chi Minh-leden 
Många vill vandra längs med denna le-
gendariska vandringsled, ett projekt som 
kan vara förenat med livsfara om man 
gör det på egen hand (läs mer på sid 19). 
I Pakse finns det ett antal resebyråer som 
arrangerar utflykter till leden och det kan-
ske kan vara på plats att sko fötterna med 
ett par äkta ”Uncle Ho” - sandaler gjorda 
av gamla bildäck och slangar.

5 x fakta om Pakse

Utsikt över Pakse från Champsak Palace Hotel.

Pan’s Restaurant på Don Dhet har även ett internetkafé.

Vägen till Wat Phu Champasak.
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Pha That Luang 
Den viktigaste stupan i landet 
finns bland annat avbildad på 
landets officiella sigill och är en 
mycket viktig plats för laotierna. 
Delar av Buddhas revben ska 
ligga begravda härunder om man 
ska tro på sägnen. Området fram-
för Pha That Luang används ofta 
till olika parader och festivaler.

Wat Sisaket 
Ett av få tempel i Vientiane som 
inte har bränts ner under något 
krig. Här har munkar bott och 
utbildats under nästan 200 år i 
oavbruten följd. Templet är un-

der en långsam renovering och 
har du tur kan du träffa på några 
munkar som mer än gärna visar 
dig runt och svarar på olika frå-
gor du kan ha. 

Haw Phra Kaew 
Här fanns en gång den berömda 
Smaragdbuddhan som numera 
finns i Wat Phra Kaew i Bangkok. 
Ett av laotiernas mest vördade 
helgedomar och en ständig källa 
till förtret mellan Thailand och 
Laos. Man får inte fotografera 
inne i själva templet men det går 
bra i parken utanför.

Nationalmuseum 
Här berättas det om Laos histo-
ria med tonvikt på Phatet Laos 
frihetskamp, många bilder från 
djungelkrigen och mer rostiga 
AK-47:or än vad som krävs för 
att starta en mindre revolution.

Talat Sao 
Är Vientianes största marknad 
och ligger på Thanon Lane Xang. 
Här kan du köpa allt från kryddor 
till guld via kinesiska tv-appara-
ter och piratkopierade dvd-fil-
mer. Pruta!

5 x att göra i Vientiane
Från Patuxai har man en bra utsikt över Vientiane.
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Världsarv 
Hela stadskärnan i Luang Pra-
bang har av UNESCO förklarats 
vara ett världsarv med tanke på 
den välbevarade koloniala mil-
jön. Detta har och kommer att 
hindra Luang Prabang från alltför 
vildsint exploatering. Man bor 
mitt i världsarvet!

Pak Ou 
Två timmar med båt längs floden 
hittar man Pak Ou-grottorna, 
fulla med buddhastatyer i varie-
rande stadier av förfall. Man når 
grottorna från floden och det 
är en lagom tur att kombinera 
med ett besök i några av de byar 
som ligger längs med floden. En 
chartrad båt från Luang Prabang 
till Pak Ou och tillbaka kostar 
från 15 USD.

Tempel 
Är det något det finns massor av 
i Luang Prabang så är det tem-
pel. Phu Si ligger på toppen av 

berget mitt i stan och ger en fan-
tastisk utsikt över staden. Andra 
tempel som inte bör missas är 
Wat Xieng Muang, Wat Chum 
Khom, Wat Saen, Wat Sirimun-
gkhun, Wat Aham, Wat Wisuna-
rat och Wat Xieng Khong. Alla 
ligger på bekvämt gångavstånd 
till varandra. På andra sidan Me-
kongfloden ligger ett par halvt 
raserade tempel som till exempel 
Ban Xiang Meng vilka nås mot 1 
USD till en båtägare.

Kungliga palatset 
Byggdes i början på 1900-talet 
av kung Sisavang Vong. Många 
rum är fortfarande exakt som de 
såg ut när Phatet Lao tog över 
1975.  Det finns gott om minnen 
och gåvor från olika länder som 
förevisas i palatset. Laotierna 
tror att den döda kungafamiljen 
spökar i palatset. Ute i trädgår-
den kan man se kungens båtar 
som bars ner till floden när han 
skulle ut på floden samt om man 

har tur får man en glimt in i gara-
get och den kungliga Cadillacen. 
Kungens bensinstation är dock 
väl synlig på tomten.

Kamufolket 
Är bara en av de många stam-
mar som lever längs Mekong-
floden, cirka 3 timmar från 
Luang Prabang. De hyr ut delar 
av sin mark till ett ”Eco-lodge”-
projekt där man kan få ta del av 
deras enkla liv. Man bor i tält av 
safarityp och äter traditionell 
mat. Pengarna som det ger byn 
att hyra ut marken till turistverk-
samhet har gett dem möjlighet 
att anställa två utbildade lärare 
till byskolan samt att det ger 
arbetstillfällen hemma i byn. Bli 
inte förvånad om de inte ser ut 
som på bilderna med olika ”Hill 
tribes” du har sett, du har väl 
inte på dig din egen folkdräkt till 
vardags? Bokas genom: 
S www.exotissimo.com 

5 x att göra i Luang Prabang
That Pathum vid Wat Wisunarat.
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Munkar 
Vill du uppleva hur alla de munkar som 
finns i Luang Prabang går sin dagliga 
runda på morgonen gör du det bäst från 
Ban Pack Luck Guesthouse. AC, varmvat-
ten och tv ingår i rumspriset i ett renove-
rat gammalt hus. Kostar mellan 5-15 USD 
beroende på säsong. Ingen hemsida men 
väl en e-post adress om du vill boka rum:
S packluck@hotmail.com

Riverside 
Beuay Kok Jieng Guesthouse ligger i 
södra änden av Suriwongsa Road. Myck-
et välskötta rum med AC och varmvatten 
samt en tv. Vägg i vägg ligger en populär 
restaurang där man kan få en riktigt god 
laotisk frukost. Ingen hemsida eller e-
post. Telefon/telefax: (856-71) 212 343, 
mobiltelefon: (856) 020 56711571. 

Bra 
Sala Luang ligger mitt i tempeldistriktet 
men har ändå ganska tysta och lugna 
rum med AC eller fläkt, telefon och varm-
vatten. Man accepterar betalning med 
Visa-kort på detta ställe och priserna bör-
jar på 32 USD per rum. 
S www.salalao.com

Lantligt 
En bit utanför staden ligger Thon Bay 
Guesthouse där det finns en väldig 
massa finesser till lågt pris, bland annat 
swimmingpool och roomservice från 
10 USD per natt. Det är mycket tyst och 
lugnt här och är perfekt för den som vill 
njuta av naturen eller hyra en cykel/kanot 
för vidare äventyr. Tel: (856-71) 219686.

Lyxigt 
Villa Santi är inrymt i kung Sisavongs 
hustrus gamla residens. Öppnade 1989 
som hotell och erbjöd redan då en stan-
dard som man bara hade hört talas om 
i Laos. Här finns allt du kan förvänta dig 
av ett femstjärnigt hotell - även priserna 
som börjar på 70 USD per natt. 
S www.villasantihotel.com 

5 x boende i Luang Prabang

Ät svenska dammsugare på Scandinavian Bakery.

Det finns massor av tempel att upptäcka i Luang Prabang.

Några buddhistiska munkar vilar i skuggan.
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Sabaai dee = God dag

Khwap jai = Tack så mycket

Phop kan mai = Vi ses 

Khow thot = Ursäkta

Thao dai?= Hur mycket?

Jaow phaak phasa angrit dai 
baow? = Pratar ni engelska?

5 ord & fraser

Priskoll
Laos: 63

Sverige: 100

Så mycket kostar:

Öl, 63 cl: 7000 KIP på 
krogen.
Lao Burger Meal: 2,50 
USD (McDonald’s finns 
ej i landet).
Kopp kaffe: 4500 KIP.

Bussresor: ca 1 USD 
per 100 kilometer.
Laotiskt SIM-kort till 
mobilen: 50 000 KIP 
(inkl. 10 000 KIP att 
ringa för).

Väder
Dags-
temperatur 
och antal 
regniga 
dagar per 
månad.

28 30 32 33 32 31 31 30 31 30 29 27 Vientiane
-1 -1 3 8 14 19 22 20 15 9 5 2 Stockholm

JA
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FE
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PR
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J

JU
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JU
L

A
U

G
SE

P
O

K
T

N
O

V
D

EC

16 14 10 11 11 13 13 14 14 15 16 17 Stockholm
2 1 3 5 13 17 17 19 14 7 2 1 Vientiane

Luang Prabang.

11Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fl er guider • vädret • 

LAOS

THAILAND

KAMBODJA

VIETNAM

KINABURMA

Vientiane

Pha That Luang- 
stupan, Wat Sisaket- 
& Haw Phra Kaew- 
templet, Talat sao- 
marknaden 

Novotel, 
Inter Hotel, 
Thanon Manthatulat, 
Villa That Luang 

Ban Pack Luck guesthouse, Ban Pack Luck guesthouse, 
Beuay Kok Jieng guesthouse, Beuay Kok Jieng guesthouse, 
Sala Luang, Thon Bay guesthouse, Sala Luang, Thon Bay guesthouse, 
Villa Santi Villa Santi 

Templen Phu Si, Wat Xieng Muang,  Templen Phu Si, Wat Xieng Muang,  
Wat Chum Khom, Wat Saen, Wat Sirimungkhun, Wat Chum Khom, Wat Saen, Wat Sirimungkhun, 
Wat Aham, Wat Wisunarat, Wat Xieng Khong  Wat Aham, Wat Wisunarat, Wat Xieng Khong  

Ban Xiang 
Meng-templet 

Scandinavian Bakery,
Lópera

Antique House Restaurant, Antique House Restaurant, 
Tum Tum restaurant and Tum Tum restaurant and 
cooking school, Brasserie cooking school, Brasserie 
l’Élephant l’Élephant 

Nong Khai

Vang Vieng

Mukdahan Savannakhet

Ubon Ratchathani

Phonsavan
Vieng XaiVieng Xai
(Phatet Laos(Phatet Laos
grotthögkvarter)grotthögkvarter)

Luang

Huay Xai
Pak Ou-
grottorna

Pakse
Talat Dao Hung- 
marknaden 

Tour Lao Restaurant,
Pakse Hotel

Champasak

M
ekong-floden

Krukslätten

Siamviken

Sydkinesiska
havet

Bangkok

Ban Pack Luck guesthouse, 
Beuay Kok Jieng guesthouse, 
Sala Luang, Thon Bay guesthouse, 
Villa Santi 

Templen Phu Si, Wat Xieng Muang, 
Wat Chum Khom, Wat Saen, Wat Sirimungkhun,
Wat Aham, Wat Wisunarat, Wat Xieng Khong 

Antique House Restaurant, 
Tum Tum restaurant and 
cooking school, Brasserie 
l’Élephant 

Vieng Xai
(Phatet Laos
grotthögkvarter)

Champasak Palace Hotel,
Villa Muong Khon, Miss Noy’s 
Guesthouse, Souksa Hotel

Bolaven
Plateau

Nam Ha Pha 

= hotell

= restaurang

Prabang

Khong Veun Kham
Vattenfall

Sekong

The Emerald Triangle
(Laos/Kambodja/Thailand)

Dene Savanh

Pakxan

Phongsali
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Flyg 
Till Luang Prabang går det flyg 
direkt från Bangkok med Bang-
kok Airways och Lao Airlines. 
Lao Airlines trafikerar även Pakse 
från Luang Prabang. Schema-
ändringar är väldigt frekventa 
när det gäller dessa bolag så det 
är säkrast att titta in på deras 
hemsidor för den senaste infor-
mationen. Från flygplatsen kos-
tar det 5 USD att ta sig till sitt ho-
tell eller guesthouse inne i stan.
S www.bangkokair.co
S www.laoairlines.com 

Båt 
Från norra Thailand vid Chiang 
Kong finns det en gränspassage 
vid Huay Xai som är öppen för 
internationella besökare. Här-
ifrån tar man en båt till Luang 
Prabang längs Mekongfloden, 
en tripp som tar två dygn i lång-

samt tempo. Undvik de så kall-
lade ”speed boats” som kör 
sträckan på en dag, fullständigt 
livsfarligt samt att njurarna sit-
ter strax under mandlarna efter 
8 timmar på en sådan båt. Priset 
är ungefär det samma som att 
åka med de långsamma båtarna 
inklusive övernattning. Vem har 
egentligen bråttom på semes-
tern?

Buss 
Från Vientiane och Vang Vieng 
går det flera bussar om dagen till 
Luang Prabang, räkna dock med 
en restid på mellan 6-9 timmar 
och varierande komfort. Från Lu-
ang Prabang går det även bussar 
längre norrut i Laos.

Bil 
Är ingen nödvändighet för att ta 
sig runt i staden. Det finns en del 

privata bilar att hyra men det är 
inte något man behöver i en så 
pass liten stad. Tröttnar man på 
att gå kan man ta en jumbo eller 
mopedtaxi hem till hotellet för 
1 USD. 

Till fots 
Ett av de bästa sätten att ta sig 
runt i Luang Prabang, alla sta-
dens sevärdheter ligger samlat 
inom ett område som man kla-
rar på en dag till fots. I Luang 
Prabang 
finns ock-
så mot-
svarighe-
ten till vår 
svenska 
”Herr 
Gårman” 
- nämli-
gen ”Fru 
Gårman”.

5 x fakta om Luang Prabang

Scandinavian Bakery 
En legendar i Vientiane som har 
erbjudit allt som finns i ett tradi-
tionellt svensk konditori under 
ett par årtionden. Man gör även 
stans bästa baguetter och vad 
sägs om en kopp laotiskt kaffe 
och en klassisk svensk ”damm-
sugare” till efterrätt?

Lópera 
Också snart en legend i Laos. 
Dock inte lika bra som sin nam-
ne i Bangkok men frågan är om 
man inte hittar den bästa italien-
ska maten i Laos härinne. Fast 
en nackdel är att man kan bara 
betala med USD.

Längs floden 
Vid Mekongfloden finns där en 

rad enkla restauranger som ser-
verar traditionell laotisk mat till 
låga priser. Solnedgången får 
man på köpet sittande i en plats-
stol vid ett rangligt bord med en 
Beer Lao i handen.

Live 
På ett par ställen hittar man live-
musik, på t ex ”On the rock” på 
Thanon Fa Ngam trängs laoti-
erna för att lyssna på husbandet 
som spelar covers på det mesta. 
Är jazz din pryl så styr stegen 
mot ”Snow White & One Dvarf” 
på Thanon Samsenthai. Dvärgen 
fanns mycket riktigt på plats 
men Snövit lyste med sin frånva-
ro. Jazzen var av typ fusionsjazz 
under tiden jag var där, kanske är 
det annorlunda nu?

Disco 
Förväntar du dig discon av typen 
”Studio 54” i Vientiane kommer 
du att bli grymt besviken, här är 
det lokal smak på det mesta. Ett 
coverband, i bästa fall från Filipi-
nerna, som varvas med inhem-
ska dj:s som spelar de senaste 
thailändska hitlåtarna, tänk Tata 
Young, Bird, Loso, Chinadolls 
och den typen av musik. Har du 
riktig tur (eller otur) har man en 
karaokescen där man kan kliva 
upp och göra bort sig. Bra dis-
con finns på Novotel och Anou 
Hotel, andra ställen värda att 
nämna är Future Nightclub och 
Pakluk (hippast just nu!).

5 x mat & dryck i Vientiane

13Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fl er guider • vädret • 

Frukost 
Avnjutes bäst på någon uteservering vid 
floden, en nybakt baguette med paté-
fyllning och en kopp laotiskt kaffe kostar 
från 15 000 KIP. På de här restaurangerna 
fås också den bästa traditionella laotiska 
maten, se på vilken restaurang det sitter 
flest laotier för där är vanligtvis maten 
den bästa.

Antique House Restaurant 
Ligger längs med Mekongfloden och har 
en mysig trädgård att sitta i och njuta av 
den koloniala atmosfären som hela Luang 
Prabang erbjuder. Lao barbeque kostar 
33 000 KIP och en svalkande Beer Lao 
endast 7 000 KIP.

Dryck 
Längs Thanon Sisawong ligger det en del 
billiga barer men även en del lite mer dy-
rare vinbarer med ett gott utbud. Normalt 
ska alla restauranger och barer stänga 
22.30 i Luang Prabang men det verkar 
som de tillämpar någon sorts sommartid 
då de flesta inte stänger förrän 23.30.

Laga egen mat 
På Tum Tum Restaurant & Cooking 
School kan du förutom att köpa billig och 
intressant fusionsmat baserad på de lao-
tiska och mellaneuropeiska köken även 
lära dig att tillreda maten själv. Kocken 
har bott ett antal år i Östeuropa och lär 
gärna ut finesser från det laotiska köket. 
En rejäl måltid på restaurangen kostar 
maximalt 5 USD. Kockskolan bokas på 
tel: 25 20 19 och du hittar den på Thanon 
Sakkarin.

Lyx 
Bortsett från hotellen så hittar man Luang 
Prabangs lyxigaste restaurang vid Wat 
Nong Sikkhunmeuang på Brasseri Lélep-
hant. En rejäl meny innehållande franska 
delikatesser och en välfylld vinlista är vad 
som väntar här. Räkna med en nota på 25 
USD för två personer i den mysiga miljön. 
Boka bord på tel: 25 24 82.

5 x mat & dryck i Luang Prabang

Avnjut frukosten på någon av stans uteserveringar.

Vakt vid det kungliga palatset.

Marknaden i Luang Prabang.
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Liten 
I jämförelse med andra huvud-
städer i Sydostasien är Vien-
tiane en liten stad med drygt 
200 000 invånare. Tempot är 
lugnt och man kan med enkel-
het promenera runt till de olika 
sevärdheterna. Staden har varit 
huvudstad av och till i Laos och 
dess olika kungadömen och är 
sedan slutet av 1800-talet åter 
huvudstad.

Ta sig runt 
Man kan ganska enkelt ta sig 
runt till fots men annars är det 
”jumbo” som gäller, Laos svar 
på den thailändska tuk-tuken. En 
motorcykel med en påskruvad 
bakdel som innehåller två bän-
kar. Föraren vill gärna ha 1 USD 
för att ta dig inom Vientiane men 
ser du laotisk ut och pratar Lao 
räcker det med 0,5 USD. Pruta 
är obligatoriskt, man kan chartra 
en jumbo som tar en runt till de 
flesta sevärdheterna för 5 USD. 

Sömnigt 
I Laos går man upp tidigt och 
därför släcker man ner ganska 
tidigt på kvällen, inga barer el-
ler nattklubbar får vara öppna 
längre än till 23.30 och de flesta 
affärer stänger innan 18.00. 
Nattsudd är inget för laotierna 
men det finns en del ställen som 
håller öppet längre med goda 

poliskontakter som främsta skäl 
till det.

Grus 
Till för några få år sedan var det 
mestadels grusvägar i Vientiane 
men nu asfalteras det i en ra-
sande takt så det lager av damm 
som alltid täckte laotierna efter 
att de varit ute på stan är snart 
ett minne blott.

Patuxai 
Ligger på Thanon Lane Xang 
och är Laos ofullbordade svar 
på den franska triumfbågen, 
blev väl aldrig riktigt färdigställd 
enligt ursprungsritningen men 
det är ett trevligt ställe att njuta 
av utsikten över Vientiane från 
toppen. Allsköns souvenirer 
kan köpas på väg upp eller ner 
samt flaskor med vatten då det 
är varmt att traska upp för trap-
porna.

5 x fakta om Vientiane

Femstjärnigt
Ett av få internationella hotell i 
Vientiane är Novotel. Det ligger 
ganska bra till ungefär 10 minu-
ters promenad från stadskärnan 
och har allt man kan önska sig 
inklusive den laotiska gästfrihe-
ten. Ett annat plus är att föräldrar 
får ha med två barn i samma rum 
utan extra kostnad. Detta hotell 
kan det vara lönt att boka via en 
resebyrå eller webben: 
S www.novotel.com  

Standard 
Efter en renovering som verkar 
tagit flera år börjar nu Inter Ho-
tel bli färdigt. Vackra klassiskt 
inredda rum med asistisk touch 
och ännu så länge överkomliga 
priser. Se till att ni får rum som 

vetter mot floden för den vackra 
solnedgångens skull. Priser från 
15 USD för ett garderobsliknan-
de rum till 55 USD för en svit.

Billigt 
Är kassan skral kan man bo hos 
Informationsministeriet och 
deras vandrarhem på Thanon 
Manthatulat som kostar 5 USD 
per natt med rustik standard in-
kluderad i priset. Bokas på tele-
fon: 021-212362.

Lugnt 
I närheten av lugnet vid That 
Luang ligger Villa That Luang 
med en vacker och välvuxen 
trädgård som omger byggna-
den, tv, kyl, telefon och fläkt/AC 
samt fri tvätt. Bokas på telefon 

021-413370 eller skicka ett fax 
till 021-412953. Kostar från 13 
USD och personalen pratar både 
franska och engelska. Nära till 
den thailändska ambassaden om 
man ska fixa visum till Thailand.

Undvik 
Don Chan Palace. Ligger med en 
majestätisk utsikt över Mekong-
floden men det är byggt på kor-
ruption och inget annat. Byggt 
på mark som egentligen inte 
får bebyggas, 14 våningar högt 
när man enligt byggnadslagen 
inte får bygga mer än 7 våningar 
i Vientiane och så vidare. Sen 
riktar det sig mest till spelgalna 
kineser och thailändare som 
flockas i kasinot. Undvik.

5 x boende i Vientiane

Det är billigt att ta en jumbo.
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Kungligt 
Champasak Palace Hotel bygg-
des under slutet av 1960-talet 
som residens för den laotiske 
kungen. Palatset hann dock inte 
bli färdigt innan revolutionen 
1975 och byggnaden stod out-
nyttjad till mitten av 1990-talet 
då den köptes av några thailänd-
ska affärsmän som gjorde om 
den till ett hotell. Från taket har 
man en fantastisk utsikt över 
staden även om rummen är gan-
ska ordinära. Priser från 25 USD 
ända upp till 200 per natt.
S www.champasak-palace-hotel.com

Lugnt 
Det finns två öar i Mekongdel-
tat nära Pakse - Don Khong och 
Don Dhet. På Don Khong sysslar 
man mest med jordbruk men här 
bor faktiskt mer än 13 000 män-
niskor så det finns underlag för 
postservice och andra moderna 
faciliteter. En del hotell och bun-
galows-anläggningar har vuxit 

upp, företrädelsevis på norra de-
len av ön. Villa Muong Khon har 
bra rum, en del med AC, en del 
med fläkt. En riktigt bra restau-
rang och priser från 15 USD per 
natt. Bokas lättast genom någon 
resebyrå.

Lugnare 
Även om ön Don Dhet numera 
är ett välkänt stopp för back-
packers är det fortfarande ett 
väldigt avslappnat ställe. Det 
finns ingen ström här ännu vil-
ket har gjort ön till ett paradis 
för den som söker lugn och ro. 
Alla guesthouse kostar i princip 
1 USD per natt och är av enkelt 
snitt. Undvik läge åt öster då det 
blir olidligt varmt när solen går 
upp. Miss Noy´s Guesthouse på 
nordspetsen rekommenderas, 
pris: 1 USD per natt, underbart 
litet kök och en praktiskt byggd 
bungalow. Ring 020-233 7112 
för att boka.

Lyxigt
… kanske inte är rätt ord på 
Souksan Hotel på Don Dhet men 
här finns fläktar som går ett an-
tal timmar varje kväll och en del 
rum har privat badrum. Kanske 
den bästa restaurangen på ön 
som serverar en sorts asiatisk 
mix när det gäller maten, men 
även laotiska specialiteter. Man 
kan hyra cyklar här för 1 USD per 
dag. Från 3 USD per natt kostar 
det att bo på Souksan. Ring 020-
227 0414 för att boka.

Billigt 
Billigaste priset får man om man 
bokar en vecka i taget, då kan 
man komma undan med 0,75 
USD per natt. Viktigast är att 
undersöka vad man får för sina 
pengar, kolla så att det finns 
minst två fönster för god venti-
lation, att bungalowen inte lig-
ger i direkt österläge, plats för 
hängmatta på balkongen och en 
hyfsad toalett.

5 x boende i Pakse

Bo i bungalows på ön Don Dhet för en dollar per natt.
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Flyg 
Det nationella flygbolaget heter 
numera Lao Airlines och flyger 
till de närmsta grannländerna. 
Enklast från Sverige blir att ta 
sig till Bangkok i Thailand och 
ansluta därifrån till Laos. Thai 
Airways flyger till huvudstaden 
Vientiane medan Lao Airlines ut-
över Vientiane flyger till Luang 
Prabang. Bangkok Airways fly-
ger till Vientiane, Luang Prabang 
och till Pakse. 
S www.laoairlines.com

S www.thaiairways.se
S www.bangkokair.com 
S www.reseguiden.se/flyg

Hitta paket- och rundresor på:
S www.lasochres.se
S www.rosabussarna.com
S www.statravel.se
S www.lotustravel.se
S www.varldensresor.se
S www.ving.se/laos
S www.jambotours.se

Buss 
Från Bangkoks flygplats Suvar-

nabhumi går det en direktbuss 
till Nong Khai på den thailändska 
sidan av gränsen, räkna dock 
med minst 15 timmar i bussen. 
Även från Bangkoks norra buss-
station Mor Chit går det bussar 
till Nong Khai. Ett alternativ är att 
flyga inrikes i Thailand till Udon 
Thani med till exempel Air Asia 
och sen ta en buss direkt från 
flygplatsen till Vientiane. Bussre-
san tar ungefär en timme. 
S www.airasia.com 

Bun Pi Mai
Laos svar på det thailändska 
songkrahn-firandet fast med ett 
lite mer modest vattenkrig. Det 
är officiellt en helg som sträcker 
sig från den 15: e till den 17:e 
april och firas över hela landet. 
Det mest traditionella firandet 
hittar man i Luang Prabang.

International Labour 
Day
Första maj på ren svenska. Firas 
för att hylla arbetare runt om i 
världen. Var tidigare en stor grej 
med ståtliga militärparader och 
en massa uniformerade perso-
ner som gjorde honnör. Numera 
är det en mer modest tillställning 
som mest märks i Vientiane. 
Men för den historiskt intres-
serade kan det ju vara intressant 
att se ett äkta kommunistiskt 
första maj-firande?

Visakha Bukha Day 
Firas den 15:e dagen i den sjätte 
månaden enligt månkalendern. 
Det är dagen då Buddha anses 
ha fötts, blivit upplyst och dött. 
Allt på samma dag! Räkna med 

tempelbesök, processioner och 
möjligheten att uppleva ett folk 
som verkligen lever med sin reli-
gion till skillnad från i väst.

Bun Bang Fai
Den så kallade raketfestivalen 
som ofta firas samtidigt som 
Visakha Bukha Day då de ofta 
sammafaller tidsmässigt. Om 
Visakha Bukha Day är lugn som 
är Bun Bang Fai tvärtom. Musik 
dans och fest över hela landet 
kryddat med raketer och fyrver-
kerier. Undvik dock att själv leka 
med laotiska fyrverkerier, de är 
lika pålitliga som en kobraorm är 
i ett trängt läge. 

Laos nationaldag
Firas den 2:e december och 
medverkan är obligatorisk för 
alla laotier. Förvänta dig mycket 
flaggor med hammaren och 
skäran på, patriotiska sånger 
om hur lyckad kommunismen 
är i Laos och lite militärparader 
ovanpå det hela.
     Mer festivaler hittar du här:
S www.visit-laos.com/sabbaidee/
festivals.htm

5 x resan hit

5 x festivaler

Pha That Luang-templet i Vientiane.
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Boulaven Plateau 
Det är från denna trakt som det 
kanske dyraste kaffet i världen 
kommer ifrån. Nästa allt kaffe går 
på export till de exklusiva kaféerna 
i Paris men på plats uppe i denna 
kaffeodlarplatå så är det inte så 
dyrt. Kaffet är svart och starkt och 
naturen är bedårande runt om-
kring.

Talat Dao Hung 
Ligger precis vid brofästet till 
andra sidan Mekongfloden och 
är denna delen av landets största 
marknad, här kan du köpa allt från 
grönsaker via tobak till en levande 
oxe och reservdelar till bilen. Här 
finns också många billiga små 
restauranger av typ plaststol och 
bestick i pressad plåt. Men maten 
är kanon!

Baguettefrukost 
På morgnarna finns det gott om 
mobila vagnar runt om i staden 
som serverar nygräddade baguet-
ter med olika fyllningar som går 
bra att skölja ner med en kopp Lao 
kaffe innan dagens äventyr tar sin 
början. 

Tour Lao Restaurant 
Den mest västerländska stället i 
Pakse. Populär bland backpackers 
för att man kan arrangera visum 
här och att maten är ganska varie-
rad, en sorts asiatisk blandning av 
det bästa från Laos, Kina, Thailand 
och Vietnam. Ligger bakom Cham-
pasak Plaza Shopping Center.

Västerländskt 
Behöver man västerländsk mat 
(McDonalds finns inte i Laos än-
nu), så är hotellen det bästa tipset. 
Pakse Hotel och Champasak Pa-
lace Hotel är bäst ifall du är sugen 
på västerländsk mat.

5 x mat & dryck i Pakse

Det är populärt att äta baguetter till frukost här.

Kyckling med grönsaker i stark sås är en vanlig rätt här.

Hyr en egen båt och skeppare och ge dig ut på Mekongfloden.
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Laos är ett land för dem som söker något 
mer av sin semester än 14 dagar på en sand-
strand, här fi nns ingen kust, bara den mäk-

tiga Mekongfl oden som fl yter igenom landet från 
norr till söder som är hela regionens stora pulså-
der. Här fi nns mer än 50 olika bergsfolk som fort-
farande lever sitt liv ganska opåverkade av om-
världen, en intressant och samtidigt skrämmande 
historia samt ett ständigt leende folk som är nyfi k-
na på allt och alla.

Text & foto: Stefan Christensen
guider@aftonbladet.se

Pass & visum 
Som svensk medborgare får du 
ett 15 dagars visum vid alla of-
ficiella gränsövergångar in till La-
os i utbyte mot 31 USD. Har du 
av någon anledning ett danskt 
eller norskt pass får du hosta 
fram 35 USD för samma sak. Två 
foton i passtorlek samt kontanta 
pengar i USD/THB krävs, inga 
KIP alltså. Efter klockan 16.00 
och på lördagar/söndagar får du 
snällt betala 1 USD eller 10 000 
KIP i övertidsersättning till pass-
polisen.

Valuta 
Valutan i Laos heter KIP och 
finns i en uppsjö olika valö-
rer, inga mynt finns utan det 
är sedlar som gäller. Man kan 
inte köpa eller sälja KIP utan-
för Laos. Dessutom används 
även två andra valutor nämligen 
amerikanska dollar, USD, och 
thailändska baht, THB. 1 USD 
är ungefär 9780 KIP och 1 THB 
ger 308 KIP (oktober 2007) Man 
gör bäst i att betala i den valutan 
som priset anges i annars riske-
rar man att förlora på den interna 
växlingskursen. Ska du exempel-
vis betala 1 USD i KIP så får du 
garanterat lägga ut 10 000 KIP. 

Skaffa dollar i små valörer, 1, 2, 5 
och 10-dollarsedlar är bra att ha. 
Samma sak med bahten, det är 
bäst att ha mindre valörer med 
sig. 1 svensk krona motsvarar 
1445 KIP.

Klimat 
Laos har två säsonger, torr pe-
riod och regnperiod. Den torra 
perioden varar normalt från no-
vember till april, sen tar regnpe-
rioden tar över. Men som överallt 
i världen nuförtiden kan man inte 
lita på detta schema längre utan 
det kan mycket väl vräka ner i 
februari.

Språk 
Språket är nära besläktat med 
thailändska, ungefär som svens-
ka och norska. Lär dig några fra-
ser på sid 10.

Politik 
Sedan 1975 finns det bara ett 
parti som är tillåtet att rösta på, 
Phathet Lao. Under 1980-talet 
tillhörde landet östblocket och 
socialiserades enligt gängse 
modell. Tre dåvarande ministrar 
som vädrade idén om att man 
kanske skulle kunna ha mer 
än ett parti att rösta på belöna-

des med en enkel biljett till ett 
omskolningsläger i norra Laos. 
Sedan 1989 har landet gradvis 
öppnats upp och privata företag 
samt investeringar från utlandet 
tillåts numera. Fast den enkla 
röstningsprocessen med ett 
parti kvarstår ännu.

Säkerhet & hälsa
Laos är ett mycket tryggt och 
säkert land så oddsen för att 
man ska behöva ha något med 
polisen att göra är minimal. Laos 
sjukvård är däremot inte den 
bästa. Befinner du dig i Vientiane 
är det bättre att ringa ambulans 
i Udon Thani i Thailand cirka 
en timme bort då vården där är 
mycket bättre än i Laos. Ditt för-
säkringsbolag kommer säkert 
också att föredra att du får vård i 
Thailand istället.

6 x viktiga fakta
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Sjukvård 
Det finns både sjukhus och läka-
re i Laos, tyvärr är de flesta läka-
re dåligt utbildade och de få mo-
derna sjukhus som finns har inte 
tillräckligt med utbildad personal 
för att sköta alla moderniteter. 
Blir du sjuk så sök vård i Thailand 
istället, Udon Thani, Chiang Mai, 
Ubon Ratchathani är alla städer 
i Thailand nära gränsen som har 
utmärkt sjukvård. Annars finns 
det alltid Bangkok att åka till om 
det är allvarligt.

Miljön 
Är ingen stor fråga i Laos, man 
slänger ut allting genom närms-
ta fönster och de fabriker som 
finns spyr ut gifter i både luft och 
vatten ganska obehindrat. Det 
är först på senare år som miljö-
förstöring har kommit upp på 
agendan, men miljörörelsen ses 
fortfarande med en viss skepsis 
av regeringen i Vientiane.

UXO 
Står för ”unexploded ordnance”. 
I stora delar av Laos, men kon-
centrerat till gränstrakterna mot 

Vietnam och den så kallade Ho 
Chi Minh-leden, finns det mas-
sor med odetonerade bomber 
och granater som ligger kvar 
från Vietnamkriget. Laos är värl-
dens, per capita, mest bombade 
land. De varningsskyltar som 
finns ska alltså tas på allvar. Gå 
aldrig utanför markerade leder. 
För att hjälpa till  med att ge 
tredje världen ett säkrare liv kan 
man donera en slant till:
S www.roj-en-mina.nu

Gerilla 
Runt den gamla amerikanska 
basen Long Cheng, som fort-
farande tillhör de områden dit 
västerlänningar inte får åka till, 
pågår ett lågintensivt gerillakrig. 
Mestadels av folk från Hmong-
stammen som stod på USA:s 
sida i Vietnamkriget och som ef-
ter krigsslutet förföljdes och för-
drevs av regeringen i Vientiane. 
I juni 2007 greps den legendaris-
ke Hmong-generalen Vang Pao i 
Kalifornien sen det avslöjats att 
han tillsammans med ett 50-tal 
anhängare planerade en stads-
kupp i Laos under 2007 med 

hjälp av stingermissiler avfyrade 
inifrån Thailand. 

Korruption
Något som förekommer i Laos 
precis som i alla andra länder i 
Sydostasien. Det drabbar dock 
sällan dig som turist mer än att 
du får betala ”övertidsersätt-
ning” vid gränsen. Investerare 
i turistnäringen mutar tjänste-
män och får därför bygga vad 
som helst, nästan var som helst 
också. Tyvärr så verkar det som 
om korruptionen bara breder ut 
sig mer och mer i landet. Undvik 
till exempel de snabba båtarna 
mellan Chiang Rai och Luang 
Prabang och hotellet Don Chan 
Palace i Vientiane, två verksam-
heter som inte hade kunna igång 
utan att smörja rätt personer 
med dollar. De snabba båtarna 
mellan Chiang Rai och Luang 
Prabang ska enligt tjänstemän 
på Lao Tourism i Vientiane vara 
förbjudna numera men fan vet 
om de inte fortfarande förpestar 
öronen längs Mekongfloden?

5 x problem
Det krävs en rejäl klättring för att nå fram till Wat Phu Champasak – men utsikten gör mödan värd.




