Turen
går Til
VieTnAm
Af Søren Thorup,
thorup@fyens.dk

Halong Bay er en af
Vietnams største
turistattraktioner.
Kenneth Egebjerg
Rasmussen arrangerer
ture i bugten for
danskere, der ellers
klarer sig selv, men
kan også sørge for
en rundrejse med
alle overnatninger og
udflugter inkluderet.
FoTo: Colourbox

Vietnam gik
i blodet
Kenneth egebjerg
rasmussen, 31 år, kom
første gang til Vietnam
i 2007 under en rundrejse
i Sydøstasien.
Han vidste med det samme,
at her ville han tilbage til. Han
har blandt andet cyklet fra
Hanoi til Nha Trang - en tur på
40 dage og 1500 kilometer - på
en ét-gears cykel med bagagen
bagpå.
Se mere på:
vietnam-rejser.dk.
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Alle kunder møder
rejsebureauejeren
Kenneth Egebjerg Rasmussen
med rødder i Odense driver
rejsebureau i Vietnam og
møder alle sine kunder, inden
de bliver sendt på udflugter
eller den store rundtur
Det ene øjeblik rygsækrejsende i Vietnam, det næste øjeblik arrangør af rejser
til Vietnam med base i landet.
For odenseanske Kenneth Egebjerg
Rasmussen blev et tilfældigt møde med en
ældre kvinde på gaden i Hanoi et vendepunkt i hans liv.
Siden slutningen af 2012 har han kunnet kalde sig rejsebureauejer, og succesen
har været så stor, at han dårligt kan vente
på, at hans medhjælper, Ulrik Pedersen,

dropper sit job som engelsklærer i Vietnam og bliver fuldtidsansat i Vietnam
Rejser.
- Jeg læser og besvarer mails 12-14 timer i døgnet, og det er ikke holdbart i
længden, siger Kenneth Egebjerg Rasmussen, som under en af sine rejser i Vietnam mødte den ældre kvinde, som drev et
rejsebureau og spurgte, om han ikke ville
være med til at udbygge bureauet.
- Jeg svarede hende: ”Vent lige et halvt
år. Jeg skal hjem og tjene nogle penge - så
kommer jeg tilbage.”
Og sådan blev det.

Vesterlænding giver troværdighed

Man kan så undre sig over, at en lokal beder en vildt fremmed vesterlænding om
at blive partner i sit firma, men det er ikke
usædvanligt, siger Kenneth Rasmussen.
- Hvis kunderne ser, at der sidder en

vesterlænding på kontoret, stoler de mere
på det bureau end ét, hvor der kun er ansat vietnamesere.
Samarbejdet med kvinden fik dog en
brat ende, fordi Kenneth Egebjerg Rasmussen ikke var enig i hendes forretningsmoral, og han begyndte for sig selv.
Foreløbig har han haft så travlt, at
hjemmesiden kun er på dansk, hvorfor
han også kun har haft danske kunder,
men når han får tid, skal hjemmesiden
også være på engelsk.
Kunderne finder selv ud af at komme
til Vietnam, og herfra kan Vietnam Rejser
arrangere udflugter eller en skræddersyet to- eller treugers ferie med hoteller,
transport og alt muligt andet.

Mobiltelefon med nødopkald

Alle, som vælger en 14-dages rejse eller
længere, får en mobiltelefon med for-
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Moskva og skt. Petersborg
Rusland ses bedst fra lodsiden. Volga er selve hovedpulsåren i det mægtige rige,
så hvis man virkelig vil om bag facaden og få indblik i verdens største land, skal
man tage på lodsejlads. Vi besøger de to hovedstæder, Moskva og Skt. Petersborg,
men bliver også vidner til det anderledes stille liv, der udspiller sig i provinsen,
hvor vi lægger til ved gamle landsbyer og russiske trækirker.
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. 11.995,-

H d d å p
? Fly t/r (mulighed for tilslutning), tolv dages ud lugts- og
kulturprogram og adgang til alle seværdigheder, dansk ekspertrejseleder, som også
er gruppens foredragsholder på hele rejsen, helpension samt alle drikkepenge.
Udvendig kahyt, mulighed for opgraderinger, suiter og enekahytter.

Kenneth Egebjerg
Rasmussen
havnede ved et
tilfælde først
som kompagnon
i et bureau i
hovedstaden
Hanoi, men det
har faktisk vist sig
at være det mest
praktiske sted at
drive et bureau
fra, siger han.

Foto: Ingvard Jensen

Hvis kunderne ser, at der sidder
en vesterlænding på kontoret,
stoler de mere på det bureau end ét,
hvor der kun er ansat vietnamesere.
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2014:
26/5 med Torben Heuer
og Martin C. Rasmussen
17/6 med Thomas Køhler
28/6 med Per Dalgaard
9/7 med Karsten Fledelius og Jon Kyst
22/8 med Elena Andersen og Torben Heuer

2/9 med Christian Gottlieb og Per Dalgaard
13/9 med Elena Andersen
t
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2015:
15/5 med Per Dalgaard
26/5 med Torben Heuer
6/6 med Rikke Helms
17/6 med Per Dalgaard

28/6 med Thomas Køhler
9/7 med Bent Jensen
20/7 med Per Dalgaard
31/7 med Jon Kyst
11/8 med Rikke Helms
22/8 med Torben Heuer
02/9 med Bent Jensen
13/9 med Rikke Helms

PrograM

Kizji
Onega

D 1-4 Zarernes Skt. Petersborg med
Vinterpaladset, Kejserinde Dagmars grav,
Mariinskij-teatret og byvandring bag
facaden.
D 5-6 Kunsthåndværk i Mandrogi,
trækirker på øen Kizji i Onega-søen.
D 7-9 Ægte russisk landboidyl i Goritsy,
den bedårende, løgkuplede provinsby
Jaroslavl og russisk middelalder i Uglitj
ved Volga.
D 10-12 Europas største by, Moskva,
med Kreml, Den Røde Plads og Bolsjoj.
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Kenneth Egebjerg Rasmussen, vietnam rejser

udindtastede nødopkald-numre med på
turen. En service, som mange har været
glade for, siger den 31-årige bureauejer.
Hvis man er mere tryg ved at købe en
pakkerejse, så man er dækket af Rejsegarantifonden, kan det også lade sig gøre,
idet Samson Travel sælger flybilletter og
så kobler ydelserne fra Vietnam Rejser på.
- Vi har haft nogle kunder, som var
nødt til at aflyse rejsen, men alle har fået
pengene inklusive depositum retur, fordi
nogle af vore samarbejdspartnere først
skal have penge, når gæsten er ankommet
eller er rejst hjem igen, fortæller Kenneth
Egebjerg Rasmussen.
99 procent af de danske gæster møder
han på hotellet, efter at de er blevet hentet i lufthavnen af en chauffør.
- Jeg kan godt lide den personlige kontakt, og ved at mødes fysisk kan vi gennemgå programmet, og jeg kan fortælle,

hvad gæsterne særligt skal være opmærksomme på.

Copy it right

Kenneth Rasmussens tanke var egentlig,
at hans kunder udelukkende skulle være
rygsækrejsende, fordi han kunne identificere sig med deres behov, men faktisk
har han slet ikke solgt til denne gruppe derimod til par, vennegrupper og familier
med børn.
En af de ting, han har skullet vænne sig
til, er den udbredte kopiering.
Hvis for eksempel et rejsebureau har
opnået et godt renommé, tager andre bureauer straks samme navn, uden at myndighederne griber ind.
- Det er ikke for ingenting, at man i
Vietnam ikke taler om copyright, men om
copy it right (kopiér rigtigt), siger Kenneth Egebjerg Rasmussen.

rejseleDer
jon kyst

er ph.d. i russisk, universitetslærer og russisk tolk
for regeringen og kongehuset. Han har oversat
moderne russisk skønlitteratur til dansk og bliver
littigt benyttet som ruslandsekspert på tv.

rejseleDer
rikke HelMs

er cand.mag. i russisk og
tidl. direktør på Det Danske
Kulturinstitut i Rusland.
Med sin faglighed, livserfaring og personlige engagement er Rikke Helms den
perfekte brobygger mellem
vores to lande.

rejseleDer
Per DalgaarD

er ph.d. i russisk og tidl.
korrespondent i Rusland
for Politiken, Aktuelt og
Information. Han har oversat og skrevet lere bøger,
bl.a. Turen går til Rusland,
og er en særdeles populær
foredragsholder.
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