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Man kan selv ro ud på opdagel-
se på den store sø Cheow Larn. 
Foto: Parastou Booyash

I regnskovens
dybe, stille ro …
Dagtimerne byder på overdådige naturoplevelser i Sydthailands
største regnskovsområde, der er hjemsted for både elefanter,
øgler og aber, mens nattetimerne tilbringes om bord på en
flydende teltlejr. Tag på udflugt i nationalparken Khao Sok.
PARASTOU BOOYASH | Jyllands-Postens udsendte medarbejder | explorer@jp.dk
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T
haierne, der styrer vores kano, råber
til hinanden og ror hurtigere hen mod
træerne ved den grågrumsede Khao
Sok-flod. De bliver ved med at gen-
tage det samme ord, mens de peger op
i trækronerne. Vi kigger op og er
parate til enhver form for overra-

skelse. Vores øjne finder hurtigt det, som har fået
dem til at ro hurtigere. Oppe i trækronen, 20
meter fra os, ligger der en stor, stribet slange.
Den har rullet sin lange krop sammen, og selv om
den sover, ser den ikke mindre skræmmende ud.
Den engelsktalende guide Par når frem til os og
trøster os med, at den store mangroveslange ikke
er så farlig – mens den altså ligger deroppe.

Vi sejler længere ned ad floden og ser både
øgler, kæmpe tudser og flere familiemedlemmer
til den stribede slange. På vejen holder vi ind til

bredden, hvor kanoroerne straks går i gang med
at tænde et bål til at koge vand til te og kaffe på
den medbragte kedel. Vandet hælder de op i
bambuskrus, og voila; der er lidt at varme sig på,
hvis man ellers frøs i den tropiske hede og luft-
fugtighed. Men varmen varer ikke ved. For da vi
er nået videre til elefantlejren, begynder det at
øse ned fra himlen i så stort omfang, at vejrgu-
dernes vandressourcer må være blevet helt tømt
på stedet.

Mødet med elefanterne og mahoutterne
Elephant Hills hedder vores destination. Det er
et reservat for elefanter. Beboerne er 14 elefanter,
inklusive den lille ønskeelefant Ha Ha, der kun er
otte måneder gammel. Dens mor blev sendt til
Nordthailand for at blive bedækket af en hanele-
fant, så de sammen kunne skabe lille, nysgerrige

Ha Ha, der bruger sin snabel så flittigt, at man
skal passe på sit armbåndsur, mens man kæler
den. Ha Has far døde desværre efterfølgende,
fordi han blev bidt af en kobraslange, men Ha Ha
stortrives på reservatet, hvor turister kan komme
for at fodre og vaske elefanterne. Denne regn-
fulde eftermiddag er ingen undtagelse.

Elefantridning er et ord, der ikke anvendes i
lejren. For her passer man på elefanterne, hvis
stærke kræfter tidligere er blevet anvendt til at
transportere stort tømmer. Mens vi er klar til at
fodre de sultne dyr med deres daglige frugt-
snack, som kun udgør en brøkdel af deres 250
kilo daglige mad, slår lynet ned. Tordenvejret
brager, og elefanterne brøler om kap, så man
kommer i tvivl om, hvilken lyd der egentlig er
højest. Elefantpasserne, som kaldes mahoutter,
har svært ved at styre de gigantiske dyr, der tyde-

Gibbonaber holder til tæt på den flydende
lejr. De laver en karakteristisk lyd, som kun
kan opleves. Foto: Elephant Hills

Elefanterne spiser 250
kg mad om dagen. 
Foto: Parastou Booyash

Elefanterne bliver va-
sket tre gange om
dagen. Nogle gange
hjælper turisterne til. 
Foto: Parastou Booyash
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Elephant Hilss har ti fly-
dende luksustelte midt i
den store regnskovssø
Cheow Larn. 
Foto: Frank Undall

Middelhavet som det var engang
Det Kroat iske Tur istråd
t l f .  70 266 860
info@altomkroat ien.dk
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20 UNESCO kultur- og 
naturarvssteder med 
traditionsrige skatte

En million naturlige fornøjelser 
– perfekt bevarede og samlet i 
én destination

Simpelthen for meget til at vise på en enkelt side i et magasin.
Men lige præcis nok til at skabe den perfekte ferie. P
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Sydney, Rock & Reef – 19 dage
Denne tur tager dig med til tre fantastiske steder i Australien. Først Sydney, som uden tvivl er en af 
verdens mest charmerende storbyer. Herefter går turen til Australiens Outback med en guidet tur ind 
til Ayers Rock og Kings Canyon. Turen slutter i den lille hyggelige strandby Palm Cove nord for Cairns. 
Her har vi inkluderet en spændende bådtur til Great Barrier og en tur til regnskovsbyen Kuranda. 

*
 

Flyrejsen t/r Australien
*
 

6 nætter i Sydney centrum
*
 

Rundvisning i Operahuset
*
 

2 nætter i Alice Springs
*
 

3 dages tur til Ayers Rock & Kings Canyon
*
 

6 nætter i strandbyen Palm Cove
*
 

Tur til regnskovsbyen Kuranda
*
 

Tur til Great Barrier Reef

Kør selv Sydney 
til Melbourne – 21 dage
En af vores mest populære ture med start i charmerende Sydney, som er en af verdens flotteste 
og mest fascinerende storbyer. Herefter går turen via den smukke kyststrækning og bjergene 
omkring Canberra til Melbourne på et kør selv eventyr. Turen slutter med 3 nætter i dejlige Melbourne. 

* Flyrejsen t/r Australien
* 4 nætter i Sydney centrum
* Rundvisning i Operahuset
* Mini cruise i Sydney Harbour
* 11-12 dages billeje inkl. fuld forsikring
* Melbourne byrundtur
* 3 nætter i Melbourne centrum
* Turistvisum til Australien

Pris per person når to rejser sammen:
Fra 15.995 kr Turkode: 32190

Telefon: 86 20 45 20 
www.australienrejser.dk

ge
l S d ef – 19 dage

* Turistvisum til Australien

Pris per person når to rejser sammen
Fra 24.995 kr Turkode: 24859

Hos Australienrejser hjælper vi med at sammensætte rejsen, så den passer præcis til dine ønsker og budget. Lige nu tilbyder vi nogle af  
vores mest populære ture til fordelagtige priser, hvor vi har inkluderet en del oplevelser i prisen. Ring til Australienrejser, vi sidder klar 
til at hjælpe med at skræddersy din rejse til Australien. Læs meget mere på vores hjemmeside www.australienrejser.dk

ligvis er blevet skræmte af de dybe tordento-
ner. Marketingchefen i Elephant Hills, Jon Chell,
forklarer dog, at mahoutterne har fuld kontrol
over de store dyr.

»Mahoutterne lever og arbejder et helt liv med
hver deres elefant og kender dem derfor godt. Så
bare rolig, mahoutterne har styr på det,« siger
han, mens han smiler til en af de unge mahoutter,
der er ved at blive oplært i sit livslange fag som
elefantpasser. Når elefanterne er faldet lidt til ro,
og lyn og torden har fundet et andet sted at slå
ned, rækker vi alverdens frugter og sukkerrør
frem til dyrenes snabler. De sluger hele frugter,
som var de peanuts. Og det går hurtigt.

Bagefter er det tid til at give elefanterne en
vasketur. Det er os 12 turister, der skal skrubbe
elefanternes rynkede hud ved hjælp af sæbevand
og hår fra kokosnødder. Jon Chell forsikrer os
om, at det ikke er for turisternes skyld, at elefan-
terne skal skrubbes:

»Elefanterne har godt af at blive vasket tre
gange om dagen. Det er ligesom i naturen, hvor
de ruller sig ind i mudder. Her har vi bare mulig-
hed for at hjælpe dem med det,« siger Jon Chell.
Der skal fem mand til at vaske en elefant, og det
skal gå hurtigt, fordi elefanterne ikke trækker
vejret så godt, når de ligger ned. Til at skylle
sæben af får vi hjælp fra oven. For regnen siler
stadig ned over os og de tunge dyr.

To luksuslejre i junglen
Efter det våde møde med elefanterne er det tid til

at tage hen til lejren i junglen. Her står store telte
med myggenet, ordentlige senge, elektricitet og
flotte badeværelser klar til os. Hvis ikke det var
for de eksotiske og til tider udefinerbare lyde, der
er et fast element på disse tropiske kanter, ville
man helt glemme, at man befinder sig i en regn-
skov. Kombinationen af luksustelt og jungle hver-
ken føles eller ser dog malplaceret ud. Måske
fordi denne lejr ligger i udkanten af regnskoven.
Men heller ikke den flydende lejr, der ligger dybt
inde i regnskoven, er malplaceret. Der overnatter
vi på andendagen.

Elefant Hills praler med at have en af verdens
eneste flydende luksustelte, og det med, at de er
flydende, er man i hvert fald ikke i tvivl om. For
har man let til søsyge, kan man hurtigt mærke, at
teltet gynger. Men søsygen drukner nemt i den
store Cheow Larn-sø på grund af den spektaku-
lære regnskov, som lejren er omringet af. Høje og
tætte træer vogter over den 162.000 kvm store sø.
Træerne er godt og grundigt viklet ind i hinan-
den, og de vokser på og omkring de endnu højere
kalkstensklipper. Tilsammen gemmer de på
alverdens dyr, planter og lyde.

Lejren har ti luksustelte med hver deres pri-
vate mole og kajak. Og har man lyst til at springe
i søen, er der kun to skridt fra sengen til vandet.
Også i denne lejr føler man, at man bor på et
hotel med elektricitet og varmt og koldt vand.
Men tv’et og airconditionen må man dog und-

ELEFANTERNE I THAILAND
Elefanter
Thaierne har brugt elefanternes kræfter i flere år-
hundreder. Elefanter har endda pløjet rismarkerne i
stedet for tyrene, der nu har overtaget rollen.
Der findes i dag cirka 50 vilde elefanter i Khao Sok
Nationalpark.
Den asiatiske elefant er det største landpattedyr i
Asien. Den kan veje op til fem ton. Elefantarten kan
blive op til tre meter høj og op til seks meter lang.
Levealderen er op til 70 år.
Kilde: Discovery.com, zoo.dk og elephant-hills.com

Mahoutterne
En mahout er elefantens passer og træner. En typisk
mahout passer sin elefant gennem hele livet.
En mahout bor lige ved siden af sin elefant, og job-
bet skaber løn til både mahoutten og hans familie.
Ordet mahout stammer fra hindi.

Khao Sok Nationalpark
Nationalparken ligger på fastlandet mellem Phuket,
Krabi, Khao Lak og Koh Samui. Området opstod for
160 mio år siden og er betegnet som en af verdens
ældste regnskove. 
Khao Sok er forbundet med både Kaeng Krung and
Phang-Nga-nationalpark. Tilsammen har de tre nati-
onalparker et areal på 400 km2.
Kilder: Lonely Planet.com og Khaosok.com
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være. I midten af lejren ligger spiseområdet,
der jo ikke ligefrem er en naturlig del af regnsko-
ven. Guiden Par forklarer, at hele den flydende
lejr er drevet af hydroelektricitet fra søen, og at
vandforbruget også kommer fra søen. Det giver
os bedre samvittighed og mindre følelse af at
invadere dyrenes hjem midt i regnskoven. Og
fordi lejren er flydende uden adgang til fastland,
bliver jungleoplevelsen uspoleret.

Morgen ved junglesøen
Opholdet i sølejren byder på forskellige sevær-
digheder af den naturlige slags. Klokken seks om
morgenen bliver vi vækket af Par, der ikke synes,
vi skal snydes for gibbonabens karakteristiske
brøl.

Vi padler selv gennem morgendisen, der ligger
pletvis over søen som en sky, der har misforstået
sin opgave. Solen er ved at stå op, men strålerne
er endnu svage ligesom vinden. Men træernes
kroner bevæger sig. 

»Dér, oppe i træerne er der en gibbon,« hvi-
sker Par begejstret. 

Hun begynder straks at lave gibbonens uuu-
uwoooh uuuuwooh-lyde i håb om at få svar på til-
tale. Men aben tager ikke notis af det og svinger
sig videre i træerne med sine lange arme. 

»De plejer ellers altid at svare mig igen, men
de er åbenbart i dårligt humør i dag. Men de er
aktive omkring lejren om morgenen. Sidste
november så jeg en malaysisk honningbjørn oppe

i det træ dér,« siger hun og peger på et højt træ
kun cirka 70 meter fra den flydende lejr. 

»Den var oppe for at finde honning og så mig
heldigvis ikke.«

Selv om vi ikke var så heldige på denne mor-
gentur, kan vi prale af at have set languraber, blå
kingfisher-fugle, gigantiske vandsnegle og
kæmpe ørne.

Jungletrekking på en klippeø
Om eftermiddagen, hvor kæmpecikadernes
brummen er højere end lyden af et fodboldsta-
dion fyldt med vuvuzelaer, tager vi på en egentlig
jungletrekking på en klippeø. Det, at det foregår
op ad en klippe i høj luftfugtighed gør det til en
udfordring, som ikke anbefales til ældre menne-
sker. 

»Grunden til, at vi ikke vandrer på regnsko-
vens fastlandsside, er, at vi gerne vil undgå de
farlige dyr, som for eksempel tigeren,« indskyder
Par, mens hun forklarer om alle de forskellige
træsorter, termitboer, aber og de tusindvis af
flagermus, som vi ser i en 200 meter dyb kalk-
stensgrotte, der stinker af de flyvende rotters
afføring.

Tilbage på den flydende lejr står maden klar til
os, og det er tid til en afkølende svømmetur i den
grønne sø, som nogle steder er helt op til 100
meter dyb. Her lever blandt andet ”catfish”, der
kan blive lige så store som delfiner. Men de kig-
ger sjældent forbi lejren.N

Den flydende lejr har udsigt til både den store
sø og den grønne jungle. Foto: Parastou Booyash

Der er kun et par skridt fra
sengen til vandet i de fly-
dende luksustelte.
Foto: Parastou Booyash
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visitbritain.comKensington Gardens, London

Med Hyde Park som nabo i hyggelige Bayswater.
Hotel Queensway w 
Afrejse f.eks. 11/6, 2 nætter   fra 1.595#
Bo i skønne Paddington, nær Kensington Gardens.
Royal Eagle d
Afrejse f.eks. 11/6, 2 nætter    fra 1.750#
Stort, moderne hotel ved Regent’s Park.
Danubius Regent Park f
Afrejse f.eks. 11/6, 2 nætter   fra 2.295#

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Imponerende Tate Modern Gallery, slentreture i 
Kensington Gardens og picnic i Hyde Park. Spies 
tilbyder hoteller i alle kategorier, med central 
beliggenhed, så du kan gå direkte til oplevelserne. 

Webrabat på 500# er fratrukket prisen.
Alle hotellerne er inkl. morgenmad.
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REJSEN DERTIL
Det tager cirka 11 timer at flyve direkte mellem Kø-
benhavn og Phuket.
Prisen er cirka 8.500 kr. tur/retur alt efter sæson.
Charterbureauer som Spies tilbyder direkte fly. Thai
Airways flyver også direkte mellem København og
Phuket.

Elephant Hills i Khao Sok-regnskoven ligger cirka
160 km og 2! time fra Phuket.
Man kan booke et ophold på Elephant Hills via ele-
phant-hills.com.

Explorer var inviteret på Elephant Hills-ophold af Spies/Thomas Cook.

TELTLEJR I 
THAILAND
Elephant Hills har to for-
skellige slags lejre. En
flydende på en sø og en
på fast grund.
Elephant Hills markeds-
fører sig med at have en
af verdens eneste fly-
dende luksusteltlejre.
De markedsfører sig og-
så på at være Thailands
første luksusteltlejre.
De har eksisteret i ni år.

Pris:
Et tredages ophold på
Elephant Hills koster
omkring 2.700 kr. pr.
voksen inkl. alle målti-
der, overnatninger og
udflugter. Børnepriserne
ligger omkring 1.400 kr.

Andre flydende teltlejre i
Thailand:
www.lakesafarithailand.dk
www.lakehouseadventure-
.blogspot.dk
www.riverkwaijunglerafts.com

Roerne er hurtige til at
tænde ild og koge vand
til te og kaffe. 
Foto: Parastou Booyash
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