Rondreis Laos en Cambodja - 20 dagen – reiscode LC.02

Vertrekdata
Beste reistijd
Startpunt
Eindpunt

:
:
:
:

alle dagen van het jaar mogelijk
tussen 1 januari – 1 augustus en tussen 1 november – 31 december
Vientiane (Laos)
Phnom Penh (Cambodja)

Reisbeschrijving
Het beste van twee landen gecombineerd in één prachtige rondreis. Je bezoekt de highlights
van beide landen en komt ook op unieke nog weinig bezochte plekken. Van de bergvolkeren
in Noord-Laos tot de mystieke tempels van wereldwonder Angkor Wat. Van het prachtige
karstgebergte in Laos tot aan een tropisch eiland voor de kust van Cambodja. Deze mooie
rondreis zit vol cultuur, natuur, avontuur én strand. Met natuurlijk alle vrijheid om Laos en
Cambodja zelf te ontdekken. Niet voor niets één van onze meest geboekte reizen!
Dag tot dag beschrijving
O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch
Dag 1: Aankomst in Vientiane (Laos)
Je wordt opgehaald van het vliegveld van Vientiane. De chauffeur staat voor je klaar bij de
uitgang van het vliegveld en heeft je naam op een bordje staan. Vervolgens word je per
privé-auto naar je hotel gebracht. In het hotel word je opgewacht door een medewerker van
ons lokale kantoor in Laos. Hij heet je welkom in Laos en zal je een korte uitleg geven over het
reisprogramma. Als je vragen hebt kun je deze stellen.
Vientiane is de hoofdstad en ook meteen de grootste stad van Laos. Toch is Vientiane vrij klein
en relaxed. Je hebt hier dan ook helemaal niet het gevoel in een hoofdstad te zijn. Afhankelijk
van je aankomsttijd: het is leuk om alvast op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen.
In Vientiane vind je een aantal mooie tempels die een bezoek meer dan waard zijn. En langs
de Mekong-rivier zijn gezellige terrasjes waar je van een drankje en een hapje kunt genieten.
Dag 2: Vientiane (O)
Vrij te besteden dag.
Optioneel 1: Excursie highlights Vientiane
Je wordt opgehaald bij je hotel en gaat samen met een stadsgids op pad voor een boeiende
excursie. Als eerste breng je een bezoek aan Wat Sisaket. Het is de oudste tempel die nog
steeds helemaal intact is in Vientiane. Alle andere tempels zijn ofwel gebouwd na Wat Sisaket,
of moesten hersteld worden na de vernietiging van Vientiane in 1828 door Siam (noordVietnam). Wat Sisaket is gebouwd in de stijl van de Siamees-boeddhistische architectuur en dit
is waarschijnlijk de reden dat deze tempel als enige gespaard is door de Siamezen. De tempel
bevat in totaal maar liefst 6840 boeddha beelden. Aansluitend ga je naar Wat Phra Kaew,
gebouwd tussen 1565 and 1556. Wat Phra Kaew werd gebouwd als een privé-tempel voor de
Laotiaanse koninklijke familie en was lang de plaats waar de geheel uit jade bestaande
‘Emerald Buddha’ stond. De Laotianen hadden de zeer waardevolle boeddha weggegeroofd uit
Siam maar ze werd in 1778 teruggegeven en staat nu in Bangkok. Wat Phra Kaew is
tegenwoordig geen tempel meer en in gebruik als museum. Het belangrijkste en bekendste
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monument van Vientiane is de Pha That Luang, een gouden stupa die symbool staat voor de
onafhankelijkheid van boeddhistisch Laos. Volgens de overleveringen hebben boeddhistische
monniken uit India deze stupa in de derde eeuw na Christus gebouwd. Een rib van Boeddha
zou binnenin de stupa verborgen liggen. Vervolgens bezoek je Phatuxay, ook wel de ‘Gate of
Triumph’ genoemd. Het is midden vorige eeuw gebouwd om de gesneuvelde soldaten van Laos
te herdenken. Vergeet niet om de Phatuxay te beklimmen voor een adembenemend uitzicht
over de stad! Tenslotte breng je een bezoek aan de Talat Sao Market. Hier vind je een
overvloed aan lokale ambachtslieden met bijbehorende handwerkproducten.
Dag 3: Vientiane naar Vang Vieng (O)
Je wordt na het ontbijt opgehaald bij je hotel en gaat samen met je gids op pad. Je rijdt
vandaag, via het prachtige Nam Ngum-district, naar Vang Vieng. Bij het immens grote Nam
Ngum-meer stap je uit de auto voor een mooie boottocht. Je ontdekt tropische eilandjes,
bezoekt het authentieke dorp Ban Keun en een traditioneel zout-fabriekje.
In de middag rijd je door naar je eindbestemming voor vandaag. Vang Vieng ligt temidden van
prachtig gevormde kalksteenrotsen aan de Nam Song-rivier. Vang Vieng is een toeristisch
stadje maar de natuur is hier overweldigend mooi. In de avond kun je op eigen gelegenheid
genieten van de gezelligheid, restaurants en terrasjes langs de rivier.
Dag 4: Vang Vieng (O)
Tip: huur een fiets, laat je met een rubberband de rivier afdrijven, steek via één van de
bamboe-bruggen de Nam Song-rivier over en geniet van karstgebergte, de grotten van Tham
Poukham en de ‘Cave of the Golden Crab’, de vele kleine dorpjes en het kleurrijke lokale leven.
Optioneel 2: Vang Vieng – cycling and caving (join in excursie)
Fietsen: ca 26 km in 4 uren
Wandelen/grotten: ca 1,5 uur
Je wordt opgehaald bij je hotel en steekt samen met je groepsgenoten (internationaal
gezelschap) de Nam Song-rivier over, via één van de bamboe-bruggen. Als eerste ga je naar
Tham Poukham (Blue Lagoon) voor een bezoek aan de bijzondere ‘Cave of the Golden Crab’.
Het volksgeloof wil dat diep in deze grot gouden krabben leven. Als je er eentje te pakken
krijgt zul je de rest van je leven rijk en gelukkig zijn. Aansluitend stap je weer op de fiets voor
een mooie tocht over het platteland, tussen het prachtige karstgbergte door. Aan de andere
kant van de heuvels vind je de Tham Poukham-grotten. Een wandeling langs een steil pad
brengt je bij de verborgen ingang van de grot. Binnenin vind je eindeloos veel stalagmieten en
stalactieten, ondergrondse meren, diepe waterbronnen en tot wel 80 meter hoge schachten.
De fietstocht leidt je verder westwaarts. Het hobbelige fietspad loopt door de smalle vallei van
de Houay San-rivier totdat Pha Deng, oftewel ‘de Rode Klif’ in zicht komt. Je fietst door naar
Phonxay, het eerste dorpje aan de oever van de Nam Khouang. De route gaat langs de Nam
Khouang verder naar het zuiden, totdat je in Ban Nathong Thai aankomt. Hier steek je de brug
over, terug naar Vang Vieng. Met een drankje aan de oever van de Nam Song sluit je deze
mooie excursie af.
Dag 5: Vang Vieng naar Luang Prabang (O)
Vandaag heb je een lange (ca. 7 uren) maar móóie reis voor de boeg. Je wordt opgehaald bij
je hotel en per privé-auto naar je hotel in Luang Prabang gebracht. Onderweg kun je genieten
van het landschap om je heen. Je rijdt o.a. langs de dorpen van de bergstammen die in deze
regio wonen. Je chauffeur brengt je naar één van de H’mong-dorpjes. Hier kun je op eigen
gelegenheid rondkijken en ‘met handen en voeten’ met de lokale bewoners kennismaken.
Je chauffeur zorgt er ook voor dat je onderweg naar een restaurant gebracht wordt om te
genieten van een lunch (lunch niet bij de prijs inbegrepen). In de middag kom je aan in Luang
Prabang, de vroegere koningshoofdstad van Laos. Je vindt er práchtige eeuwenoude tempels
en koloniale huizen. Zó bijzonder dat de gehele oude stad op de werelderfgoedlijst van de
Unesco staat. Luang Prabang is niet groot en gemakkelijk te voet te verkennen.
Dag 6: Luang Prabang (O)
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Een aantal tips om op eigen gelegenheid te ondernemen:
o Het leven begint hier ’s ochtends al vroeg met de monniken die met hun bedelnappen rond
gaan. Neem de moeite om vroeg op te staan, het ritueel is een lust voor oog en camera.
Om respect te tonen tegenover de cultuur vragen we je echter wel om tijdens dit voor
Laotianen heilige ritueel op gepaste afstand te blijven.
o Breng een bezoek aan de kleurrijke ‘Morning Market’ in het oude deel van de stad. Je zult je
ogen uitkijken. Je vindt hier de meest exotische producten. Zoals ‘lekkernijen’ als kikkers
kikkers, gedroogde spinnen en allerlei door elkaar heen krioelende larven. Ook vind je er
vele soorten, voor ons vaak onbekende, groenten en vruchten.
o Beklim de 330 treden van Phousi Hill, vanaf de top heb je een adembenemend uitzicht over
Luang Prabang, de Mekong-rivier en de omliggende bergen.
o Een bezoek aan de eeuwenoude tempels van Luang Prabang mag je zeker niet overslaan.
Zoals de imposante Wat Xieng Thong
o Ga naar het National Museum, gevestigd in het oude koninklijke paleis. Het werd aan het
begin van de twintigste eeuw door de Fransen gebouwd is een mix van Laotiaanse en
Khmer architectuur. Je vindt er een bijzondere collectie boeddhabeelden en andere
religieuze voorwerpen uit de oude tempels van Luang Prabang en omgeving.
o Ga naar het Traditional Arts and Ethnology Center, je vind hier een schat aan informatie
over de hedendaagse ethnische bevolkingsgroepen in Laos.
o Iedere avond wordt de ‘Handicraft Market’ gehouden, het is een leuke plek om souveniers
te kopen of je kostje bij elkaar te scharrelen bij de vele eetstalletjes.
o Pak een terrasje aan de rivier en geniet van een Frans wijntje, Lao-bier of verse sapjes van
exotische vruchten.
o Boek via je hotel een excursie, bijvoorbeeld naar de mooiste tempels van de oude stad of
een boottocht over de Mekong-rivier naar de boeddhagrot en de handwerkdorpjes langs de
rivieroever
Dag 7: Luang Prabang – Khamu en de Kuang Si Waterval (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en gaat samen met je gids per auto op pad. Als eerste bezoek
je twee bijzondere dorpjes: ééntje van de H’mong en de andere van de Khamu. Je zult zien
dat beide stammen er een hele verschillende manier van leven op na houden. Je gids zal je
uitleg geven over het verschil in tradities tussen de Laotianen, de Khamu en de H’mong.
Aansluitend reis je door naar de Kuang Si watervallen, één van de grootste watervallen in
Laos. De waterval is opgebouwd uit tufsteen. Dit wordt gevormd doordat kalkhoudend water
van de rivier steeds nieuwe laagjes kalk achterlaat op organisch materiaal (mos, takjes,
blaadjes). In de loop van de eeuwen kunnen kalkbarrières ontstaan die soms tientallen meters
hoog worden. Hierbij kunnen overdekte ruimtes, zogenoemde tufgrotten ontstaan. De Kuang
Si waterval is één van de grootste tufsteenwatervallen van Zuidoost-Azië.
Tijdens het droge seizoen is het water diep-turkoois van kleur en perfect voor een verfrissende
zwempartij. Vergeet dus niet om je zwemkleding mee te nemen.
Dag 8: Luang Prabang via Pakse naar het Bolaven Plateau (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar Luang Prabang gebracht voor de doorreis per
binnenlandse vlucht naar Pakse. In Pakse word je weer afgehaald van het vliegveld en naar je
hotel gebracht op het Bolaven Plateau.
Het Bolaven-plateau werd door de Franse kolonisten gezien als de beste locatie voor de
vestiging van Franse boeren. De grond is vruchtbaar en omdat het hoog gelegen is biedt het
koelte tegen de hitte afkomstig uit het laagland. Een klein aantal Franse families vestigden zich
op de hoogvlakte maar verlieten het tussen 1950 en 1970 weer, omdat de omstandigheden
vanwege de oorlog verslechterden. Desondanks ontwikkelde het gebied zich tot koffie-,
rubber- en kardamomproducent. Je kunt er de beste koffie drinken die je ooit hebt geproefd.
Tegenwoordig wordt het gebied bewoond door een kleurrijke mengelmoes van etnische
stammen. De grootste etnische groep is de Laven, hier komt ook de naam van het Bolaven
plateau vandaan wat ‘Plek van de Laven’ betekent.
Dag 9: Bolaven Plateau (O)
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Het is leuk om een trekking of fietstocht te maken onder begeleiding van een lokale gids. Dit is
eenvoudig via je hotel te boeken. Ga bijvoorbeeld naar:
o Paksong, in het hart van de Bolaven, waar de bekende koffievelden liggen.
o Tad Yeuang, één van de meest spectaculaire watervallen in Laos
o Maak een trekking naar de dorpjes van de verschillende ethnische stamen die hier wonen,
zoals Ban Kok Phuong, het dorpje van de Katou. Of ga naar de dorpjes van de Khmu, Alat,
Ngae, Kalung of Lavane.
o Phasuam waterval, voor een bezoek aan het etnisch-cultureel openluchtmuseum
Dag 10: Boloven via Pakse naar Siem Reap (Cambodja) (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar Pakse gebracht voor de vlucht naar Siem Reap. In
Siem Reap word je weer afgehaald van het vliegveld en naar je hotel gebracht. Je hotel heeft
een aangenaam zwembad waar het heerlijk vertoeven is. In de namiddag en avond kun je op
eigen gelegenheid van de stad genieten. Siem Reap is door de tempels van Angkor ‘the place
to be’ in Cambodja. Je hebt hier aan restaurants, spa’s en vertier dan ook geen gebrek. Breng
’s avonds bijvoorbeeld een bezoek aan Pub Street of ga naar de gezellige Night Market.
Dag 11: Siem Reap – excursie Angkor Wat, Angkor Thom en Ta Phrom (O)
Vandaag bekijk je samen met een gids de indrukwekkende tempels van Angkor, het grootste
en mooiste tempelcomplex ter wereld! Je kunt eindeloos dwalen tussen de beelden, tempels en
historische reliëfs.
Angkor is de naam van de oude hoofdstad van het Khmer-rijk dat in de 8e eeuw na Christus
werd gesticht. Het rijk was enorm en strekte zich uit tot aan Zuid-Vietnam en China. Later
waren het juist de Thai die ten tijde van het Siamese rijk dit gebied overheersten en
boeddhistische invloeden brachten. Rondom de tempels lag vroeger een levendige stad vol
houten huizen. Helaas zijn deze verloren gegaan, maar de tempels alleen zijn al overweldigend
genoeg. Eeuwenlang is deze stad overgroeid geweest door de jungle, totdat begin 1900 een
Franse expeditie de ruïnes ontdekte. Een aantal tempels zijn nu gerestaureerd. Bij anderen
kan je nog goed zien hoe de jungle de tempels hebben overwoekerd. De tempels werden in
verschillende periodes gebouwd, iedere overheerser bouwde zijn eigen tempel. Hierdoor
hebben ze allemaal een ander karakter. Bij de bekendste tempel Angkor Wat zie je een
hindoeïstische invloed, terwijl bij het tempelcomplex van Angkor Thom een boeddhistische
invloed overheerst.
Je staat ’s ochtends vroeg op en wordt naar Angkor Wat, het meest adembenemende
monument van Angkor gebracht. Het is een práchtig gezicht om de zon op te zien komen over
Angkor Wat. De tempel is met een ongelooflijk oog voor detail gebouwd en is één van de
meest magnifieke bouwwerken ter wereld. Angkor Wat wordt dan ook niet voor niets tot één
van de zeven wereldwonderen gerekend. Nadat je de tempel uitgebreid hebt kunnen bekijken
word je teruggebracht naar je hotel voor het ontbijt.
Later in de ochtend ga je weer op pad, als De Ta Prohm tempel is niet geheel gerestaureerd.
Hierdoor kan je goed zien hoe de gigantische woudreuzen de tempel in hun greep houden. De
toppen van de bomen steken ver boven de tempel uit terwijl hun wortels zich om en door de
muren heen hebben geslingerd. Een apart en indrukwekkend gezicht.
Ook bezoek je het tempelcomplex van Angkor Thom met haar práchtige surrealistische Bayon
tempel. De Bayon staat bekend om haar gedetailleerde en kunstige muurvoorstellingen én om
de 216 mysterieuze gezichten die in de tempel verwerkt zitten. Via de indrukwekkende
zuidpoort van Angkor Thom verlaat je Angkor. Na een dag vól cultuur word je teruggebracht
naar je hotel in Siem Reap.
Dag 12: Siem Reap – het ‘geheime’ drijvende steltdorp van Tonle Sap (OL)
Je wordt ‘s ochtends opgehaald bij je hotel en reist samen met je gids per privé-auto naar ons
‘geheime’ steltdorp. Het dorp wordt gelukkig nog niet overspoeld door het massa-toerisme,
zoals bij andere steltdorpen wel het geval is. Je rijdt het laatste stuk via een onverharde weg.
Langs de route zie je vele houten huisjes staan, met in de zon drogende visnetten en kleine
kinderen die je vriendelijk dag zwaaien.
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De huizen het dorp staan op maar liefst 10 meter hoge ‘stelten’. In het droge seizoen staan ze
op de vaste oevers van het meer en in het natte seizoen staan de stelten meters diep in het
water. Je stapt over op een bootje zodat je het dorp vanaf het water kunt verkennen.
Je krijgt tijdens de tocht uitleg over het leven in het dorp. De bewoners van het Tonle Sap
meer leven grotendeels van de visvangst. Ze hebben inventieve manieren ontwikkeld om vis te
vangen. Je zult een aantal vissers ontmoeten en ziet hoe het boeten van de netten en het
roken van de vis gaat. Je kunt eveneens, op schooldagen, de lokale school bezoeken, héél wat
anders dan onze eigen scholen. Rond lunchtijd meer je aan bij één van de steltwoningen. Hier
ervaar je hoe het is om in een steltwoning te wonen. Je krijgt een lunch aangeboden van je
gastfamilie. In de droge tijd is het erg leuk om aan de ‘straatzijde’ een korte wandeling te
maken en te zien hoe de mensen hier leven en werken. Aansluitend reis je weer terug naar je
hotel, een bijzondere ervaring rijker.
NB: het is tegen meerkosten mogelijk om bij je gastfamilie te blijven overnachten. Je gids blijft
dan eveneens overnachten. Je gastfamilie spreekt zelf geen Engels en je gids kan voor je
vertalen. In het stelthuis is een eenvoudige douche en een toilet aanwezig. Er is een matras,
beddengoed en een klamboe voor je beschikbaar. Je kunt zelf een lakenzak en een handdoek
meebrengen. Toiletpapier is niet (altijd) aanwezig en breng je het beste ook zelf mee.
Dag 13: Siem Reap (O)
Angkor is zo immens groot dat je minstens een week nodig hebt om alle tempels te kunnen
bekijken. Je kunt vandaag zelf op pad gaan naar Angkor om nog niet ontdekte tempels te
bezichtigen (niet bij de prijs inbegrepen). Je kunt ook genieten van onderstaande optionele
excursie. Of fijn een paar uurtjes met een boek en een koud drankje bij de hand, bij het
zwembad van het hotel gaan liggen luieren.
Optioneel 3: Fietstocht over het platteland van Siem Reap (ca. 30 km)
Je wordt om 10 uur opgehaald bij je hotel. Je gids staat voor je klaar met voor ieder een fiets
met fietshelm. Je stapt op en trapt samen de stad uit, het omringende platteland op. Al op de
buitenwegen van Siem Reap gaan de asfaltwegen over in onverharde zandpaden. De fietstocht
is goed te doen maar je moet natuurlijk wel goed blijven opletten op de hobbels en kuilen in de
weg. Je fietst over door palmbomen beschaduwde weggetjes, langs rijstvelden, heuvels,
groene jungle en door kleine dorpjes. Tijdens de fietstocht ontmoet je de lokale bevolking en
maak je kennis met hun manier van leven. Een fietstocht is de beste manier om volop te
kunnen genieten van het échte leven in Cambodja. Tijdens de rit zul je ook een oude maar
mooie, slechts door weinigen bezochte Angkor tempel tegenkomen. Het is wonderlijk om te
bedenken dat werkelijk overal op het platteland rond Siem Reap dergelijke bijzondere ruines
te vinden zijn. Natuurlijk is er tijdens de fietstocht de gelegenheid om af te stappen, met de
mensen te praten, een lokale markt te bezoeken of ergens iets te eten of drinken
(eten/drinken niet bij de prijs inbegrepen). Je gids brengt je terug naar je hotel.
Dag 14: Siem Reap naar Phnom Penh (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en in ca. 6 uren, per privé-auto, naar Phnom Penh gebracht.
Een aantal kilometers voor Phnom Penh wordt gestopt in het dorpje Skuon. Als je wilt kun je
hier genieten van de lokale lekkernij die hier langs de weg aangeboden wordt: gefrituurde
spinnen in alle soorten en maten! Mocht je het durven om een exemplaar te verorberen: de
lokale bevolking eet de spinnen met huid en haar op maar het is misschien lekkerder om je te
beperken tot het vlees in de romp van de spin. Je kunt het vlees er ‘a la kreeft’ uitzuigen.
Phnom Penh wordt gezien als een van de mooiste steden van Indo-China. De stad is gebouwd
op de plek waar de Mekong en de Tonle sap-rivier in elkaar overvloeien. Phnom Penh is een
bruisende stad waar oude Europese koloniale invloeden en Aziatische tradities samen komen.
In het centrum van de stad vind je gezellige restaurants die zowel heerlijke Cambodjaanse als
westerse gerechten serveren. Langs de kade van de Tonlé Sap-rivier staan vele lokale
eetstalletjes. Je vindt er allerlei exotische vruchten die het proeven meer dan waard zijn. En
ook lekkernijen als gefrituurde krekels, die verrassend lekker smaken. De rivieroever is dan
ook een populaire plek voor de lokale bevolking om van een picknick te genieten en de laatste
nieuwtjes uit te wisselen. Het is leuk om ’s avonds een stukje langs de kade te wandelen.
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Dag 15: Phnom Penh (O)
Optioneel 4: Excursie highlights Phnom Penh (inclusief lunch)
Je wordt ’s ochtends opgehaald bij je hotel om, onder begeleiding van je gids, de belangrijkste
bezienswaardigheden van Phnom Penh te ontdekken! Je bezoekt het Royal Palace met de
zilveren Pagoda en het Nationaal Museum, maar ook de overblijfselen van het Pol Pot regime
zoals de Tuol Sleng gevangenis en de meer dan indrukwekkende Killing Fields. Na afloop word
je weer teruggebracht bij je hotel.
Het Royal Palace is een groot complex met prachtige tempels, tombes en relikwieën. In de
Zilveren Pagode, ook wel de tempel van de Boeddha van Smaragd genoemd en onderdeel van
het Royal Palace, vind je de beroemde zilveren vloer. Deze is opgebouwd uit maar liefst 5000
zilveren tegels die een kilo per stuk wegen. Het naastgelegen Nationaal Museum is Cambodja’s
grootste museum voor culturele geschiedenis en het belangrijkste historisch en archeologisch
museum van het land. Het gebouw is gebouwd in de traditionele Khmerstijl. Je vind er o.a vele
kunstschatten uit Angkor.
In 1975 trokken de Rode Khmer de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh binnen. Pol Pot
werd premier van Cambodja en trachtte op bloedige wijze een communistische landbouwstaat
van Cambodja te maken. Steden moesten verdwijnen en iedereen moest boer worden. Geld,
onderwijs, godsdienst en privé bezit werden afgeschaft. Huwelijken werden voortaan
gearrangeerd, en kinderen werden gescheiden van hun ouders. Personen die niet meewerkten
werden omgebracht. Pol Pot vond intellectuelen en academici lastige mensen die niet binnen
zijn ideale samenleving pasten en dus werden ze gedood, waarbij het dragen van een bril of
het spreken van een vreemde taal iemand al tot verdachte maakte. Het Cambodjaanse volk
heeft enorm geleden onder dit totalitaire regime. Bijna een vierde deel van de bevolking is
door Pol Pot en zijn aanhangers om het leven gekomen. Het is bijzonder om, pas een paar
decennia later, te zien hoe vriendelijk en voorkomend de Cambodjanen vandaag de dag met
elkaar omgaan.
De voormalige Tuol Sleng gevangenis is een buitengewoon indrukwekkend museum, waar je
heel direct met de gebeurtenissen wordt geconfronteerd door middel van vele foto's. Het
museum is gevestigd in een oude basisschool die ten tijde van de overheersing van de Rode
Khmer werd gebruikt als martelgevangenis voor politieke vijanden. Slechts zeven van de
vijftienduizend gevangenen hebben Tuol Sleng weten te overleven. De mensen werden net
zolang gemarteld totdat ze overleden óf hun ‘misdaden’ bekenden. De mensen die ‘bekenden’
werden afgevoerd naar de massagraven van de Killing Fields, net even buiten Phnom Penh
gelegen, in een boomgaard. Hier zijn ruim 20.000 mensen omgebracht. Een indrukwekkende
plek waar onvoorstelbare wreedheden zijn begaan.
Dag 16: Phnom Penh naar Kep (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en in ca. 3 uur naar Kep gereden. Kep was eens het antwoord
op de Franse Riviera en werd druk bezocht door de Franse kolonialisten. In de omgeving zul je
dan ook oude Franse villa’s tegenkomen. Alhoewel de stranden van Kep niet de allermooisten
van Azie zijn kun je hier wel degelijk héérlijk genieten van zon, strand en zee!
Dag 17: Kep via Sihanoukville naar Koh Rong Samloen (OL)
Je wordt opgehaald bij je hotel en in ruim twee uurtjes, via de kustweg, naar de haven van
Sihanoukville gebracht. Sihanoukville is een populaire badplaats, maar wij brengen je naar een
veel mooiere plek: het kleine ongerepte eiland Koh Rong Samloen, gelegen in de golf van
Thailand. Je wordt naar de boot gebracht die je ca. twee uur naar Koh Rong Samloen vaart.
Onderweg maak je echter eerst een stop bij één van de mooie ‘geheime snorkelplekjes’ in dit
gebied. De stroming is hier niet sterk en het water is dusdanig ondiep dat je de bodem, en dus
ook alle vissen, koralen en zeesterren goed kunt zien. Aan boord zijn snorkelmaterialen en
zwemvesten beschikbaar. Ook zijn er douches en westerse toiletten aan boord aanwezig.
Tijdens de tocht krijg je een buffet-lunch geserveerd.
Aangekomen op het eiland word je afgehaald bij de boot en naar je resort gebracht, direct aan
het prachtige witte zandstrand. Een echt paradijsje op aarde!
NativeTravel Web: www.nativetravel.nl Mail: info@nativetravel.nl Bel: (+31) (0)6 26386203

Dag 18: Koh Rong Samloen (O)
Een aantal tips om op eigen gelegenheid te ondernemen:
• Ga relaxen, zwemmen en zonnebaden aan het strand.
• Huur een kayak en ga lekker peddelen langs de kust. Door de weelderige tropische
begroeing, beschutte baaien en eindeloze zandstranden is dit een heerlijk uitstapje.
• Huur een snorkeluitrusting en ga op ontdekkingstocht onder de zeespiegel. Het eiland is een
uitstekende plek om te snorkelen en te genieten van koralen, exotische waterplanten en
kleurrijke vissen. Ook volwassenen en kinderen die geen ervaring hebben met snorkelen
kunnen hier gewoon aan meedoen. Je moet natuurlijk wél kunnen zwemmen.
• Klim naar het hoogste punt van het eiland en geniet van het fantastische uitzicht over het
eiland en de zee.
• Boek een mooie snorkel- of duiktrip naar de Coral Gardens
Dag 19: Koh Rong Samloen naar Phnom Penh (O)
Na het ontbijt word je opgehaald bij je resort en teruggebracht naar het vasteland.
Aangekomen in Sihanoukville word je opgewacht door je chauffeur en reis je in ca. 4 uren naar
je hotel in Phnom Penh. Hier kun je vervolgens nog een laatste middag en avond genieten van
de ‘hustling en bustling’ van de sfeervolle stad.
Dag 20: Vertrek (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het internationale vliegveld van Phnom Penh gebracht
voor de vlucht terug naar huis. Hiermee komt er een eind aan een reis waar je nog vaak met
veel plezier aan zult terugdenken!

Prijs van deze reis: op aanvraag
Prijs optioneel: op aanvraag

Prijs inclusief
• Al het vervoer in Laos en Cambodja zoals genoemd in de reisbeschrijving
dag 1: privé-vervoer vliegveld Vientiane – hotel Vientiane
dag 3: privé-vervoer hotel Vientiane – excursies – hotel Vang Vieng
dag 3: boot tijdens excursie Ngum-meer
dag 5: privé-vervoer hotel Vang Vieng – H’mong village - hotel Luang Prabang
dag 7: privé-vervoer excursie Khamu en de Kuang Si Waterval
dag 8: privé-vervoer hotel Luang Prabang – vliegveld Luang Prabang
dag 8: privé-vervoer vliegveld Pakse – hotel Bolaven Plateau
dag 10: privé-vervoer hotel Bolaven Plateau – vliegveld Pakse
dag 10: privé-vervoer vliegveld Siem Reap – hotel Siem Reap
dag 11: privé-vervoer excursie Angkor
dag 12: privé-vervoer (auto en boot) excursie ‘geheime’ steltdorp
dag 14: privé-vervoer hotel Siem Reap – Skuon – hotel Phnom Penh
dag 16: privé-vervoer hotel Phnom Penh – hotel Kep
dag 17: privé-vervoer hotel Kep – haven Sihanoukville
dag 17: boot haven Sihanoukville – excursie - haven Koh Rong Samloen
dag 17: transfer haven Koh Rong Samloen – resort Koh Rong Samloen
dag 19: transfer resort Koh Rong Samloen - haven Koh Rong Samloen
dag 19: privé-vervoer haven Sihanoukville – hotel Phnom Penh
dag 20: privé-vervoer hotel Phnomh Penh – vliegveld Phnom Penh
• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 19 in middenklasse hotels op basis van
tweepersoonskamers
• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch)
• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies zoals genoemd in reisbeschrijving
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•
•
•
•

Entreeprijzen voor de excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
Garantie SGR
Garantie Calamiteitenfonds

Prijs exclusief
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, wassen kleding, fooi, overige maaltijden, etc.)
Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring)
Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
(Inter)nationale vliegtickets
Visum Laos en Cambodja
Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan
thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België
gewend zijn. Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in
Vietnam biedt minder beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan
zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van
onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een
binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt
zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met
de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding.

Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR
deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing.
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe.
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