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4. SEKTION

Rejseliv

Oplev den største by i Nordthailand, hyggelige 
Chiang Mai, natur og trekking i Soppong, 
historie i Sukhothai - den gamle hovedstad fuld 
af ruiner fra kongerigets storhedstid - og slut af 
på stranden på herlige Koh Samet.

THAILAND
KØBENHAVN: 3315 3322 - ÅRHUS: 3338 0073 - HERNING 6599 8899

www.cctravel.dk

   15.290,-
FRA

R E J S E R  M E D  E T  M E N N E S K E L I G T  A N S I G T

Afrejse hver dag hele tiden Inkl: Fly, alle transporter, alle hoteller med morgenmad.

18 DAGE • BYLIV, NATUR, HISTORIE OG STRAND

����� 
Se os www.trustpilot.dk

VI HAR 55 REJSEFORSLAG TIL THAILAND
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PALAU  
Palau optræder ofte på lister over 100 ting, du skal se, før du dør. 
Og med god grund: Palau er et tropeferieparadis med gyldne 
strande, vandmænd og andre overraskelser under havover�aden.

– PARADIS TUR-RETUR
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Af Jakob Øster  rejseliv@berlingske.dk

F
ra balkonen i den statelige, gamle 

herskabsvilla skuer jeg ud over Pa-

laus eventyrligt udseende hovedø, 

der lyder navnet Koror. Den reno-

verede villa, jeg be� nder mig i, fun-

gerer som et charmerende indkvarterings-

sted for rygsækrejsende, og øen, som jeg 

betragter omkring mig, er med sine om-

kring 14.000 indbyggere suverænt Palaus 

mest folkerige ø. Morgendisen omkranser 

idyllisk endeløse rækker af palmer såvel 

som de bagvedliggende bjerge. Her er fro-

digt og grønt året rundt, for det regner of-

te. Faktisk falder der årligt hele 3,8 meter 

regn. 

Egentlig er jeg med mine 45 år måske lidt 

for gammel til at sove på sovesal med ryg-

sækfolket. Men her i Palaus højsæson ko-

ster det billigste enstjernede hotel, jeg har 

kunnet � nde online, på den forkerte side 

af 1.000 kr. pr. nat, og det er jeg for nærig 

Palaus Rock Islands er ofte med på lister 
over de 100 ting, man skal se, før man 

dør. Man forstår hvorfor, når man som 
her ser dem fra oven. Fotos: Erick 

Kyogoku og Jakob Øster

til at betale. Nætterne på mit ’dormitory 

lodging’ er langtfra uforstyrrede, da man-

ge � y lander i Palau om natten med udskift-

ning af mine sengekammerater til følge. 

Til gengæld fejler hverken faciliteterne, 

selskabet eller udsigten noget i det ombyg-

gede luksuspalæ, jeg be� nder mig i. 

En blodig historie
»Hvordan kommer jeg lettest på stranden,« 

spørger jeg den omkring 30-årige Baba, der 

driver gæstehuset. Med sine mikronesiske 

træk, tatoveringer og frisuren, hvor håret 

er barberet helt væk i siderne, synes jeg, at 

han lidt ligner en maori-kriger. Men han er 

god, som dagen er lang, og opfører sig – li-

gesom � ertallet af sine landsmænd – mere 

som en ung amerikaner end som en ind-

født på en tropeø. Palau har en blodig hi-

storie og har været koloniseret af både USA, 

England, Tyskland, Spanien og Japan. Ef-

ter svære kampe i Anden Verdenskrig ned-

kæmpede amerikanerne japanerne og over-

tog kontrollen med øriget – indtil selvstæn-
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Der er ingen gode o�entlige strande på 
Palaus hovedøer. Men på nordspidsen af øen 
Babeldaob fandt jeg denne private 

Efter nogle dages søgen fandt jeg denne 
�otte private strand på Palaus hovedø, 
Koror.

Babas og ikke mindst landets udbredte ame-
rikanisering. 

»Stranden?« svarer Baba. »Der er ikke no-
gen o�entlig strand her.« 

Jeg er lige ved at falde ned af min café-smar-
te højstol. I årevis har jeg drømt om Palaus 
strande. Nu er jeg �øjet hele vejen om på den 
anden side af jorden og har spenderet nogen-
lunde det samme derpå, som en teenager i 
gennemsnit får i rede penge til sin kon�rma-
tion. »Her på hovedøen er der kun strand, hvis 
du bor på et resort,« forklarer Baba. Efter at 
have fordøjet den oplysning beslutter jeg mig 
for at opstøve et par resorts. Jeg må og skal 
�nde en strand, og det kan kun gå for lang-
somt.

Næsten som Robinson Crusoe
Med en lejet Nissan X-Trail-�rehjulstrækker 
drager jeg derfor snart efter af sted på strand-
jagt. Firehjulstrækket har jeg egentlig ikke brug 
for, for vejene er gode og næsten allesammen 
asfalterede. Det er snydelet at køre på ho-
vedøen, Koror, og efter jeg har krydset broen 
til den noget større naboø, Babeldaob, ser jeg 
stort set ingen andre biler. Med palmer i bak-
spejlet og udsigt gennem forruden til mango-
træer, og lejlighedsvist helt ud til havet, kører 
jeg gennem den smukke, frodige ø for til sidst 
at ankomme via en bugtende grusvej til et 
junglevildnis på øens nordspids. Her 
ligger et ’øko-resort’, hvor man kan 
bo i en strandbungalow og lege, 
at man er Robinson Crusoe for 
et par dage. Eller man kan, 
som jeg, betale 10 dollar for 
som dagsgæst at bruge den 
�ne strand gennemskåret af 
en smal �od, der med sine 
omkringstående bugtende 
palmer ligner noget fra ‘Jung-
lebogen’. Efter et par dages 
øferie har jeg endelig fundet mig 
en strand. Måske ikke helt den 
kridhvide paradisstrand, jeg har fan-
taseret om, men trods alt en strand. 
Min søgen må fortsætte, og jeg tager tilba-

ge til hovedøen. Og her �nder jeg stranden. 
Jeg besøger Palau Paci�c Resort, og her ligner 
det hele – langt om længe – noget fra en ’Tænk 
hvis du vandt i Lotto’-reklame. Hytter på pæ-
le, der spejler sig i det krystalklare vand. Bred, 
hvid sandstrand og et koralrev, der rækker helt 
ind til kysten. Palmer, grønt græs og swim-
mingpools. Endelig har jeg fundet, hvad jeg 
har ledt efter.

Palau på japansk 
Hovedattraktionen på Palau �nder man dog 
ikke på de brofaste øer. Det er de isolerede Ro-
binson Crusoe-øer, de gyldne vandmænd og 
verdensklassedykningen, der tiltrækker turi-
ster som myg på en nudiststrand, og disse at-
traktioner kræver alle en bådtur ud til natio-
nalparkområdet Rock Islands.

»Arigatou sarimas, Jakobsan,« – tak, hr. Ja-
kob –  siger guiden, der hedder Nishiko, hele 
tiden. Hun har energi som en Duracell-kanin, 
der har spist for mange ferietabletter. Jeg er 
på bådtur med 16 japanere og en guide, der 

kun taler japansk. Godt nok kommer der man-
ge japanske turister til Palau, men det er lidt 
mærkeligt med en japansktalende guide på en 
ud�ugt i et land, hvor de o�cielle sprog er pa-
lauisk og engelsk. »Arigatou sarimas, Nishiko-
san,« – tak, frk. Nishiko – svarer jeg hver gang 
tilbage, lidt usikker på, om den respektfulde 
tiltaleform med ’san’ til sidst er den samme, 
når man adresserer en kvinde. Heldigvis har 
frk. Nishiko fået trykt et stort kort over de syd-
lige Rock Islands midt på maven på sin t-shirt, 
så på trods af hendes manglende engelskkund-
skaber kan hun pege og vise den eneste ikke-
japanske passager, hvor vi be�nder os, og hvor 
vi skal hen.

Første stop på bådturen er et område, der 
kaldes ‘Mælkevejen’. Her kan man blive ind-

Palaus parlament ligger midt i junglen i 
hovedstaden, Ngerulmud. Med sine blot 391 
indbyggere er det suverænt den mindste 
hovedstad blandt verdens selvstændige 
nationer.

Det er de isolerede 
Robinson Crusoe-
øer, de gyldne 
vandmænd og 
verdensklasse- 
dykningen, der 
tiltrækker turister 
som myg på en 
nudiststrand.
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Palaus største ø hedder Babeldaob og 
består hovedsageligt af tæt jungle. 

forsøg, hvor jeg taber mine svømmefødder, 

opgive at komme helt derned.

»Shark!« råber Carlson pludselig. Vi er på 

vores tredje snorkelstop og har allerede set alt, 

hvad hjertet kan begære af farverige �sk, sø-

stjerner og koraller. For kort tid siden �ød en 

kæmpe havskildpadde roligt forbi os, og nu 

snorkler vi altså også pludselig med en haj. 

Her er måske to meter dybt, og jeg er så tæt på 

den knap halvanden meter lange sorttippede 

revhaj, at jeg næsten kan røre den. I nogen tid 

tillader den, at jeg svømmer efter den. Til sidst 

stiger vanddybden dog drastisk, og den for-

svinder i dybet. Snorkelstoppet varer kun en 

halv time, og lige før vi igen stiger op i vores båd, 

�nder Carlson også en lang og tynd havslange, 

som slanger sig yndefuldt gennem vandet.

For garvede dykkere er det måske ikke no-

get særligt, men at man på en dags simpel snor-

kling i samme område og på lavt vand kan se 

både en havskildpadde, et par gyldne gopler, 

et havareret krigs�y, en havslange og en haj, 

gætter jeg på ikke forekommer mange andre 

steder end i eksotiske Palau.

Med vind i håret sejler vores speedbåd mi-

ne meget hø�ige japanske medpassagerer og 

mig tilbage mod hovedøen. Mens eftermid-

dagssolen oplyser de overgroede limstens- og 

koraløer, der skyder til vejrs som champigno-

ner omgivet af sandstrand og koralrev, begyn-

der jeg at forstå, hvorfor dette sted så ofte er 

med i de bøger, der anbefaler hvilke 100 steder 

i verden, det er vigtigst at se, før man dør. Ef-

ter en tur til paradis og tilbage igen står afte-

nen på solnedgang og øl på balkonen med �in-

ke backpackere fra hele verden. Og udveksling 

af røverhistorier om, hvem der har set den stør-

ste �sk.

tvisteligt skulle addere adskillige år til en-

hver mudderforbrugers levealder. 

Efterfølgende sejler vi forbi øde øer med 

uberørte, kridhvide strande og spiser på én af 

disse vores frokost – en japansk frokostæske, 

der må være det tætteste, man kommer på en 

madpakke med en Michelinstjerne. Foran fro-

kostøen kan vi snorkle, og på få meters dybde 

og blot 50 meter fra stranden ligger der utro-

ligt nok et næsten intakt lille havareret krigs-

�y fra Anden Verdenskrig. Rundt om skroget 

napper små trope�sk på de koraller, der er vok-

set frem på det.

En uddøende gople
Palau er særlig kendt for de gyldne gopler – 

ufarlige orangefarvede vandmænd – som ikke 

eksisterer andre steder på kloden end i 11 af 

Palaus specielle saltvandssøer her i Rock Is-

lands-området. På engelsk hedder de ‘jelly-

�sh’, og tidligere har millioner af disse gopler 

vandret fra den ene side af den sø, de bor i, 

og tilbage igen for at følge sollyset. 

Snorklende turister er valfartet her-

til for med undervandskameraer 

at forevige sig selv omgivet af 

en gylden gople�ok. Desværre 

er bestanden – muligvis pga. 

turisternes overdrevne brug 

af solcreme – i løbet af de se-

neste år svundet voldsomt 

ind. I den salte hav-sø, vi be-

søger, ser vi derfor kun et 

par bittesmå, forkølede gyld-

ne vandmænd. 

»Der er 10 mere nede på 

bunden,« oplyser Carlson, vo-

res �inke snorkelguide. Desvær-

re be�nder de sig på over 10 meters 

dybde, og jeg må efter et par forgæves 

Lokale turoperatører tilbyder ture, 
hvor man kan sejle i havkajak rundt 
imellem Palaus smukke klippeøer.

Transport: Fly fra København til Koror i Palau 
koster fra ca. 7.000 kr. retur. Turen kan gøres 
med kun et stop via Tokyo – flyves en anden 
rute, kræves mindst to mellemlandinger.
Palau kan eventuelt kombineres med en rejse 
til Tokyo eller Manila. Billetter til Manila fås f.
eks. retur fra 3.500 kr. og fra Manila retur til 
Palau fra 4.500 kr. Billeje i Palau: Nissan X-Trail 
4WD lejet via hostel kostede kun 35 dollar pr. 
dag plus 10 dollar for forsikring.

Ophold: Hoteller koster fra 600 kr. for et 
dobbeltværelse i Koror. I højsæsonen kan 
priserne stige til det dobbelte. En seng på en 
sovesal på landets eneste backpacker-hostel 
koster ca. 250 kr. pr. nat. Resorts med privat 
strand koster fra 2.000 kr. pr. dobbeltværelse 
pr. nat. 

Bedste rejsetidspunkt: Dagtemperaturer i 
Palau ligger på 25-30 grader året rundt. Der 
falder en del regn året rundt, men det klarer 
hurtigt op, så der er alligevel i gennemsnit 
mindst seks timers solskin pr. dag – selv i 
regntiden. Det er tørrest fra februar til april og 
regner mest fra juni til august.

Praktisk info: Der kræves ikke visum for 
danske statsborgere ved rejse til Palau. Palaus 
regering har erklæret, at man primært ønsker 
at tiltrække velhavende turister og ‘prioritere 
kvalitet over kvantitet’, og derfor er de bl.a. 
ved at indføre regler om, at der fremadrettet 
kun må opføres femstjernede hoteller i landet.

Rejseinfo

 Filippinerne 

 Indonesien 

 Palau 
STILLEHAVET
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Fem andre oplevelser i Palau
Monolitterne 
Stenstatuer nær øen Babeldaobs 

nordspids, som kaldes for ’Palaus 

svar på Påskeøen’. Man ved ikke, 

hvad de er blevet brugt til, men der 

gættes på, at de er blevet opført sam-

men med et traditionelt mandehus 

kaldet en Bai.

Palau Akvarium 
Før du tager på dykker– eller snor-

keltur, anbefales et besøg i akvariet 

i Koror. Her kan du lære om alle de 

sære stillehavs�sk, før du svømmer 

med dem i havet.

Nationalmuseet
Palaus turbulente historie gennem-

gås på landets nationalmuseum. Der 

berettes om kampene under Anden 

Verdenskrig og om perioderne under 

den spanske, tyske, japanske og ame-

rikanske kolonimagt. I haven kan 

man besøge en Bai.

 

Øen Peleliu
Ø i det sydlige Palau berømt for de 

nærliggende dykkersteder, bl.a. ’Pe-

lelius mur’ og ’Pelelius blå hjørne’, 

som er kendt for ’drift dives’ – dyk-

ning i stærk strøm – og for de mange 

skibs- og �yvrag fra Anden Verdens-

krig.

Ngardmau Falls 
Flot vandfald på hovedøen, Koror. 

En 20 minutter lang, stejl vandrerute 

fører ned til faldene. Alternativt kan 

man betale 30 dollars for at tage et 

gammelt monorail-tog dertil. Husk 

badetøj, hvis du har lyst til en svøm-

metur. Vandrer man dertil på egen 

hånd, har man ofte vandfaldene for 

sig selv.

Skønne moderne bungalows nær stranden på Palau Paci�c Resort.

Se �ere rejsetilbud på toptours.dk 

eller ring 70 201 208

� Vi er et danskejet rejsebureau med mere end 15 års erfaring

� Vi yder personlig service og skræddersyr din rejse efter ønske

� Vi er naturligvis medlem af rejsegarantifonden nr. 1478

Maldiverne 
Rejsen inkluderer: 

� Flyrejse København - Male t/r inkl. al forplejning ombord

� 7 nætter med All-inclusive i deluxe oceanfront Beach villa

Inkluderet i All-inclusivepakken:

� Daglig morgenmad, frokost og aftensmad i Oceans restaurant

� "Dine around option" til frokost � Eftermiddagste samt alle soft 

drinks, vand, spriritus, vine, øl samt et udvalg af drinks 

Priser pr. person v/2 personer i delt dobbeltværelse

Afrejse i 2018: 01/08 - 31/08 fra kr. 20.998 

11/08 - 23/10 fra kr. 17.598 � 24/10 - 08/12 fra kr. 19.498

Afrejse i 2019: 05/01 - 28/02 fra kr. 23.498

01/03 - 31/03 fra kr. 22.298 � 01/04 - 30/09 fra kr. 20.998

Forkæl jer selv med krystalblåt hav, kridhvidt sand og luksuriøse 

omgivelser på Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldiverne med 

All-inclusive. 

Barfodsluksus med All-inclusive 

7 nætter på Centara Ras Fushi Resort Fra kr. 17.598

Centara Ras Al Fushi byder på eget husrev, dykkercenter og 

lækre villaer direkte på stranden eller ude på vandet.

OBS: Resortet er kun for voksne!

Lige nu - gratis opgradering til water villa Se toptours.dk for �ere dejlige rejser til Maldiverne

Tag på luksusrejse til et tropisk paradis

FORMEL 1Rejs med Rapido Travel til
� Formel 1 i Tyskland  - Kør-selv med hotel og F1 billet kr. 3390

  


