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                         Grand Tour Indochina – 30 dagen - reiscode LVCT.03 
 

       

Startdata : iedere dag van het jaar mogelijk 

Beste reistijd         : november t/m april 

Start- en eindpunt : Bangkok (Thailand) 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een unieke rondreis door Laos, Vietnam, Cambodja en Thailand. Tijdens de reis ontdek je de 

mooiste bezienswaardigheden en leukste plekjes van heel Indochina. Waarbij NativeTravel 

garant staat voor een uitstekend verzorgde reis met het accent op cultuur, natuur én volop 

genieten. Je sluit je reis af op het tropische eiland Koh Chang, met prachtige stranden! 

 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D= inclusief diner  

 

Dag 1: Aankomst Bangkok 

Je wordt opgehaald van het vliegveld van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. De chauffeur 

staat voor je klaar bij de uitgang van het vliegveld. Hij heeft je naam op een bordje staan 

zodat je hem eenvoudig herkent. Vervolgens word je naar het hotel gebracht. Een medewerker 

van ons lokale kantoor heet je welkom. Als je vragen hebt kun je deze stellen. Hierna kun je 

relaxen bij het zwembad van je hotel of alvast op eigen gelegenheid de stad verkennen.  

 

Tips: Bezoek Wat Saket, een boeddhistische tempel op de Gouden Berg. Leuk om de trappen 

te beklimmen voor een geweldig uitzicht over de stad! In Yaowarat street vind je de leukste 

eetstalletjes en restaurants voor een heerlijk diner. 

 

Dag 2: Bangkok (O) 

 
Geniet vandaag op eigen gelegenheid van de stad of boek een excursie: 

 

Optioneel 1: City Tour Bangkok (privétour) 

Je hebt een héle leuke dag voor de boeg. Na het ontbijt word je opgehaald door je gids en per 

openbaar vervoer en longtail-boot naar het historische en culturele hart van Bangkok 

gebracht, Rattanakosin. Het oude koninklijke stadsdeel ligt aan de oever van de Chao Phraya, 

de grote rivier die Bangkok in tweeën verdeeld. Rattanakosin wordt doorsneden door vele 

kanaaltjes (khlongs). Hier zie je het authentieke downtown Bangkok. Ook vind je er de 

mooiste bezienswaardigheden, zoals de Temple of Dawn (Wat Arun), het Grand Palace en de 

Tempel van de Smaragden Boeddha (Wat  Phra Kaeo). Vandaag ontdek je ze allemaal.  

Als eerste stap je op de klassieke longtailboot die je naar de prachtige Temple of Dawn vaart, 

bekend om haar verfijnde architectonische vakmanschap. Vervolgens stap je weer aan boord  

voor een tocht over de beroemde khlongs van Bangkok. De vele vertakkingen van de rivier 

vormen de kanalen die het hart van de stad met de buitenwijken verbind. Je krijgt een 

fascinerend kijkje in het dagelijkse leven op en rond de kanalen. Je vaart langs houten huisjes 

op palen, ziet locals de was doen en baden in de rivier. Het lijkt er soms op dat het leven hier 

heeft stilgestaan, waardoor je je in een andere tijd waant! Tenslotte bezoek je het magnifieke  

http://www.nativetravel.nl/
mailto:info@nativetravel.nl


NativeTravel  Web: www.nativetravel.nl  Mail: info@nativetravel.nl  Bel: (+31) (0)6 2638 6203 

     
 

 

Grand Palace en Phra Kaeo. Daar is zóveel moois te zien dat we het hier niet allemaal kunnen 

beschrijven. Je gids zal je er alles over vertellen. Je wordt weer teruggebracht naar je hotel. 

 

Dag 3: Bangkok naar Vientiane (Laos) 

 

Je wordt naar het vliegveld gebracht voor de doorreis naar Laos. Aangekomen in Vientiane 

word je weer afgehaald van het vliegveld. De chauffeur staat voor je klaar bij de uitgang van 

het vliegveld en heeft je naam op een bordje staan. Je wordt per privé-auto naar je hotel 

gebracht. 

 

Vientiane is de hoofdstad en ook meteen de grootste stad van Laos. Toch is Vientiane vrij klein 

en relaxed. Afhankelijk van je aankomsttijd: het is leuk om alvast op eigen gelegenheid de 

omgeving te verkennen. In Vientiane vind je een meerdere interessante tempels die een 

bezoek meer dan waard zijn. Langs de Mekong-rivier vind je gezellige terrasjes waar je van 

een drankje, maaltijd én het prachtige uitzicht over de rivier kunt genieten. 

 

Dag 4: 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 dorpje 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. Het 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 5: Vang Vieng (O) 

 

Tip: boek een excursie via je hotel, huur een fiets, steek via één van de bamboe-bruggen de 

Nam Song-rivier over en geniet van het karstgebergte, de grotten van Tham Poukham en de 

‘Cave of the Golden Crab’, de vele kleine dorpjes in de omgeving en het kleurrijke lokale leven.  

 

Dag 6: Vang Vieng naar Luang Prabang (O) 

 

Vandaag heb je een lange (ca. 7 uren) maar móóie reis voor de boeg. Je wordt na het ontbijt 

opgehaald bij je hotel en per privévervoer naar je hotel in Luang Prabang gebracht. 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 op de route. Hier kun je op rondkijken en ‘met handen en voeten’ 

met de locals kennismaken. Je chauffeur zorgt er voor dat je onderweg naar een restaurant 

gebracht wordt om te genieten van een goede lunch (lunch niet bij de prijs inbegrepen).  

 

Luang Prabang is 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. De stad ligt op een schiereiland, daar waar de Mekong- en de Kane-rivier 

samenkomen. Luang Prabang is niet groot en dan ook gemakkelijk te voet te verkennen. 

 

Dag 7 en 8: Luang Prabang (O) 

 

Een aantal tips om op eigen gelegenheid te ondernemen:  
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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.  

 

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 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, 

gedroogde spinnen en allerlei door elkaar heen krioelende larven. Ook vind je er vele 

soorten, voor ons vaak onbekende, groenten en vruchten. 

 

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 vindt hier een schat aan informatie 

over de hedendaagse etnische bevolkingsgroepen in Laos.  

 

o Iedere avond wordt de ‘Handicraft Market’ gehouden, het is een leuke plek om souvenirs te 

kopen of een lekker hapje te proeven bij de vele eetstalletjes.  

 

o Pak een terrasje aan de rivier en geniet van een Frans wijntje, Lao-bier of verse sapjes. 

 

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 beroemde boeddhagrot en de handwerk- 

dorpjes langs de rivieroever. 

 

o Breng een bezoek aan het Elephant Camp in de buurt. Hier worden olifanten uit heel Laos 

opgevangen die hard gewerkt hebben in de houtkap. Op een prachtige locatie in de dichte 

jungle van Noord-Laos kunnen de olifanten genieten van hun welverdiende oude dag.   

 

Dag 9: Luang Prabang naar Hanoi (Vietnam) (O) 

 

Je wordt naar het vliegveld van Luang Prabang gebracht. Aangekomen in Hanoi word je weer 

van het vliegveld afgehaald en naar je hotel gebracht (in het pittoreske oude stadsdeel van 

Hanoi). 

 

Afhankelijk van je aankomsttijd: het is leuk om door de kleurrijke kleine straatjes te slenteren 

van de oude wijk. In de 13e eeuw vestigden zich 36 handwerk-gilden in Hanoi, iedere gilde 

kreeg zijn eigen straatje toegewezen. Tot op de dag van vandaag vind je in het oude stadsdeel 

de straatjes van o.a. de pottenbakkers, de kopersmeden, de wolververs en de houtbewerkers.  

 

Optioneel 2: Hanoi Water Puppet Theatre  

 

’s Avonds bezoek je het beroemde Hanoi Water Puppet Theatre, een attractie van formaat.  

Dit watermarionettentheater ligt aan de oever van het Hoan Kiem meer. De poppen worden  
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bewogen met stokjes onder water. Er worden speciale lichteffecten gebruikt en er is een live  

band om de voorstelling muzikaal te begeleiden. Je reist op eigen gelegenheid naar en van het 

theater, de entree is reeds voor je betaald zodat je zeker bent van een plek.  

 

Dag 10: Hanoi (O) 

 

Vandaag heb je de tijd om zelf de hoofdstad van Vietnam te verkennen. Te voet, per riksja of 

fietsend snuif je de prettige sfeer van deze stad op. Hanoi is al meer dan duizend jaar de  

hoofdstad van Vietnam. Het heeft zijn charme als koloniale stad weten te behouden. De 

architectuur, de tempels, het sfeervolle doolhof aan straatjes, de gezellige restaurantjes (en 

het Hoan Kiem meer maken Hanoi tot een leuke stad.  

 

Ga bijvb. naar de ochtendgym rond het Hoan Kiemmeer. Vroeg op maar een bijzondere 

ervaring: je ziet er vele Vietnamezen Tai Chi beoefenen. Of slenter door het kleurrijke oude 

centrum van Hanoi: een wirwar van kronkelstraatjes met een levendig straatleven. Ook de 

ambassadewijk, waar de citadel en oude koloniale gebouwen staan is mooi. Hanoi heeft 

eveneens meerdere interessante musea, pagodes en tempels die een bezoek waard zijn. Ga 

zeker ook even naar de Dong Xuan markt. Deze niet-toeristische straatmarkt is een 

fascinerende plek waar je het kleurrijke Vietnamese straatleven ontdekt. 

 

Optioneel 3: Citytour Hanoi (inclusief lunch) 

 

Je wordt opgehaald en gaat samen met een gids op pad. Je start met een rondrit door de oude 

wijk van Hanoi. Aansluitend reis je door naar het Ho Chi Minh complex. Ho Chi Minh, door de 

Vietnamezen ook wel ‘Great Father’ of ‘Uncle Ho’ genoemd, wordt in Vietnam als een held 

vereerd. Je bezoekt o.a. zijn mausoleum en het huis-op-palen waar hij geboren is. Vervolgens 

breng je een bezoek aan de Tempel van de Literatuur, de oudste universiteit van Vietnam en 

opgericht in 1076. De Tempel is een prachtig staaltje traditioneel Vietnamese architectuur en 

opgedragen aan Confusius. Het complex bestaat uit meerdere gebouwen en tuinen. Studenten 

Architectuur komen er nog altijd inspiratie opdoen. Na de lunch bezoek je het interessante 

museum of ethnology. In dit volkenkundig museum vind je informatie over de maar liefst 54 

ethnische groeperingen die in Vietnam leven. Het laatste bezoek van vandaag is het Hoan 

Kiem Lake en de Ngoc Son Tempel, in het hart van de stad. Aan het eind van de middag word 

je teruggebracht naar je hotel. 

 

Dag 11: Hanoi naar Mai Chau (O) 

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar Mai Chau, ten westen van Hanoi, gebracht. De reis 

gaat dwars door de mooie Red River delta. Tijdens de ca. vier uur durende rit heb je alle tijd 

om te genieten van het traditionele Vietnamese plattelandsleven en de schitterende natuur. 

 

Rond het middaguur kom je aan in Mai Chau waar de etnische Witte Thai stam woont. De 

Witte Thai leven in woningen gebouwd op palen. Er wonen verschillende bergvolken in de 

directe omgeving die nog altijd op traditionele wijze leven. De rest van de dag kun je doen  

waar je zin in hebt. Kennismaken met je dorpsgenoten, een fietstocht maken door de 

omgeving of wegdromen met een boek: wát je maar wilt!  

 

Dag 12: Mai Chau – wandeltocht Mai Hich (OL)  

 

Het is heerlijk wakker worden in Mai Chau. Je wordt gewekt door kraaiende hanen, knorrende 

biggetjes en spelende kinderen. Na het ontbijt ga je samen met je gids op pad voor een mooie 

wandeltocht door de vallei. Je wordt per auto naar Mai Hich gebracht, een dorpje dat bekend 
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staat om de ambachtelijke productie van rijstwijn. Nadat je rond hebt kunnen kijken loop je 

verder, door een prachtig landschap met groene jungle, karstgebergte met de meest vreemde 

vormen en vruchtbare cassave- en korenvelden. Samen met je gids bezoek je een aantal 

dorpjes van de Witte Thai, zoals Te, Hich en Cha Lang. In Te, een klein authentiek dorpje te 

midden van dichte jungle ga je op bezoek bij een Thai-familie. Een unieke gelegenheid om te 

ervaren hoe de mensen hier leven. Je krijgt een Vietnamese lunch geserveerd bij je gastfamilie 

thuis. Nadat je afscheid hebt genomen wandel je weer verder. De tocht eindigt in Cha Lang. 

Hier word je weer opgehaald en per auto teruggebracht naar je hotel. 

 

Dag 13: Mai Chau naar Ninh Binh/Tam Coc (O) 

 

Na het ontbijt neem je afscheid van Mai Chau en ga je per auto op weg. In zo’n 4 uren kom je 

bij je eindbestemming aan. De omgeving van Ninh Binh wordt ook wel ‘de droge Halong Bay’ 

genoemd. Het gebied is een door land omsloten versie van Halong Bay met rivieren, 

kanaaltjes, spelonken en rijstvelden te midden van scherpe karstrotsen.  

 

Dag 14: Ninh Binh/Tam Coc (O) 

 

Je gaat vandaag samen met een gids de mooie omgeving verkennen. In de ochtend maak je 

als eerste een boottocht door de wetlands; een uitgestrekt natuurgebied waar verschillende 

bedreigde diersoorten leven zoals de langoer en de Aziatische zwarte beer.  

 

Vervolgens bezoek je de ruïnes van Hoa Lu, de hoofdstad van Vietnam onder de Dinh en de  

Le-dynastieën tussen 968 en 1009. Koning Dinh Tien Hoang koos destijds voor Hoa Lu als 

hoofdstad vanwege de strategische ligging. De stad is omringd door ruige krijtsteenrotsen en 

rivieren die een natuurlijke barrière tegen vijanden waren.  

 

Tenslotte reis je door naar de grotten en pagodes van Bich Dong. De weg naar de grotten toe, 

de mooie toegangspoort en natuur maken dit ook voor de niet-grottenliefhebbers een leuke 

trip. In de grotten vind je een aantal charmante tempels. De Lower Pagoda ligt aan de voet 

van de heuvel. Een kleine honderd treden hoger ligt de Middle Pagoda en een korte, maar 

steile klim brengt je bij de Upper Pagoda. In de tempelgrotten vind je mooie beelden. De rook 

van de brandende wierook geeft een mysterieuze sfeer. Vanaf de top heb je een magnifiek 

uitzicht over de omgeving.  

 

Dag 15: Ninh Binh/Tam Coc naar Halong Bay (OLD) 

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en reist in zo’n 4 uren naar wellicht het beroemdste gebied van 

Vietnam, Halong Bay. Halong Bay is van een bovennatuurlijke schoonheid en staat dan ook 

terecht op de werelderfgoedlijst van de Unesco.  

 

Halong betekent ‘daar waar de draak afdaalt in de zee’. De legende wil dat een draak dit 

gebied gevormd heeft toen hij hier in de zee sprong. Het magische landschap bestaat uit meer  

dan 3000 door wind en water bizar gevormde rotsen en eilandjes, die oprijzen uit het 

helderblauwe water van de Golf van Tonkin.  

 

In Halong ga je aan boord van een comfortabele boot om vervolgens de rest van de dag door 

dit unieke en spectaculaire gebied te varen. Om de schoonheid van het schitterende gebied 

volledig tot zijn recht te laten komen laat je de vele dagjestoeristen achter je en vaar je naar 

nog ongerept gebied, de Bai Tu Long Bay. De baai heeft vele verlaten strandjes, grillige 

rotspartijen en schilderachtige drijvende vissersdorpjes. Je bezoekt de drijvende vissersdorpjes 
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en kunt lekker zwemmen of kajakken. Het is een féést om de zonsondergang te bewonderen 

vanaf het dek van de boot. ’s Avonds krijg je een diner aangeboden en kun je relaxen onder de 

sterrenhemel. Je overnacht in een kleine maar comfortabele hut met privé-badkamer en airco. 

 

Dag 16: Halong Bay en doorreis naar Ho Chi Minh City (Brunch) 

 

Wakker worden en de zon zien opkomen over Halong Bay is een onvergetelijke ervaring. Voor 

het ontbijt is er tijd om een duik in het water te nemen. Na het ontbijt vaar je verder door de 

uitgestrekte Halong Bay. Terwijl je heerlijk relaxed aan dek zit zie je het mooie landschap aan 

je voorbijtrekken. Rond het middaguur kom je weer aan in de haven van Halong City en reis je 

per privévervoer naar het vliegveld van Hanoi voor de doorreis naar Ho Chi Minh City (HCMC).  

 

In HCMC word je afgehaald van het vliegveld en naar je hotel gebracht (in het oude koloniale 

stadsdeel van HCMC). Met haar vriendelijke boulevards, bruine cafés en mooie koloniale 

gebouwen wordt HCMC ook wel ‘het Parijs van het oosten’ genoemd.  

 

Dag 17 en 18: HCMC (O) 

 

Geniet op eigen gelegenheid van Saigon of boek één van deze excursies: 

 

Optioneel 4: City tour HCMC (inclusief lunch) 

 

Na het ontbijt word je opgehaald voor een citytour door de stad. Je bezoekt de mooiste en 

meest bijzondere plaatsen van HCMC. O.a: China Town (het kleurrijke Chineze stadsdeel),  

Mhieu Thien Mau (de tempel van de grootmoeder), het Reunification Palace (in het complex in  

klassiek-moderne stijl, een van de meest historische bouwwerken van de stad, eindigde in 

1975 de Vietnam-oorlog nadat tanks van het Noord-Vietnamese leger door de gietijzeren 

hoofdpoort braken), het mooie Opera-huis en hotel Ville. Vervolgens breng je een bezoek aan  

het indrukwekkende War Remnants Museum. In dit voormalige kantoor van de US Information  

Agency worden sinds 1975 de gruweldaden van de voormalige vijand gepresenteerd (veel 

beelden zijn schokkend en niet geschikt voor mensen die hier gevoelig voor zijn). De citytour 

eindigt met een bezoek aan de levendige Ben Thanh markt, waar werkelijk álles te koop is. 

Tijdens de citytrip krijg je een lunch aangeboden.  

 

Optioneel 5: Excursie naar de Cu Chi tunnels en de Cao Dai Tempels  

 

In de ochtend word je opgehaald bij je hotel voor de reis naar Tay Binh, ten westen van HCMC. 

Tay Binh is het spirituele centrum van de Cao Dai-sekte. Ze hangen een wonderlijk geloof aan 

waarbij elementen uit diverse religies met elkaar vermengd zijn. Geen Vietnamese religie oogt 

zo bizar als Cao Dai. Dagelijks worden er ceremonies gehouden in Tay Binh, waarbij sekte-

aanhangers in een kleurrijke processie de tempel binnen lopen. Tijdens de rit naar Tay Binh 

passeer je het plaatsje Trang Bang, waar één van de beroemdste foto’s uit de Vietnam-oorlog 

werd gemaakt: de op 8 juni 1972 geschoten opname van een naakt meisje na een napalm-

aanval. Na het bezoek aan de Cao Dai reis je naar de legendarische tunnelstelsels van Cu Chi. 

Het is een indrukwekkend staaltje van het taaie verzet van de Vietcong tegen de Amerikanen 

tijdens de Vietnam-oorlog. Het ondergrondse tunnelstelsel is meer dan 220 km lang! Een deel 

van het tunnelstelsel kun je bezichtigen. Bovengronds is een expositie ingericht 

 

Dag 19: HCMC naar Cai Be (OLD) 

 
Vandaag begint je reis door de Mekong-delta. Een uiterst vruchtbaar gebied waar men maar  
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liefst driemaal per jaar rijst kan oogsten. Behalve rijstvelden vind je er talloze fruitbomen,  

eeuwig groene jungle, een labyrint van rivieren en kleine kanalen en honderden grote en 

kleinere eilanden. Het is een ronduit schitterend gebied. Bootjes krioelen over het water, 

overal wordt handelgedreven, het is er kleurrijk, bruisend en boeiend!    

 

Je wordt ‘s ochtends opgehaald bij je hotel en naar Cai Be gebracht. Vanaf hier reis je per boot 

naar ‘de groene parel van de Mekong Delta’. Na de lunch stap je samen met je gids op de fiets 

voor een bijzondere fietstocht over Tan Phong Islands. De tocht gaat via eilandjes en smalle 

waterkanalen, met aan de oever kleine gehuchtjes. Een bijzondere belevenis.   

 

In de avond kun je meedoen aan de Vietnamese kookworkshop in het restaurant. De kok zal je 

uitleggen hoe je de lekkerste Vietnamese gerechten kunt bereiden! 

 

Dag 20: Cai Be naar Chau Doc (O) 

 

Reistijd: ca. 4 uren 

 

Vandaag sta je vroeg op om de mooiste drijvende markt van de Mekong-delta te bezoeken: 

die van Cai Be! Vanaf kleine sampas (ondiepe rivierbootjes) verhandelt men alles wat los en 

vastzit: noedelsoep, tropisch fruit, bamboe, noten, rijst, etc. In de ochtend wordt de markt het 

drukst bezocht. Het is er dan een chaotisch geheel van door elkaar heen varende bootjes, 

handelaren en exotische handelswaren: een onvergetelijke ervaring. 

 

Aansluitend word je per auto naar Chau Doc gebracht. Chau Doc is een gezellig stadje. Het ligt 

dicht bij de grens met Cambodja en leeft van de handel (en smokkel). Je maakt ’s middags  

een uitstapje naar de nabijgelegen Nui Sam Hill, het belangrijkste pelgrimsoord in de Mekong-

delta (vervoer inclusief, entree exclusief). Rond de 230 meter hoge heuvel liggen verschillende 

schrijnen, kloosters en tempels. Dit alles ter ere van de godin Ba Chua Xu, voor wie jaarlijks 

meer dan 2 miljoen pelgrims naar Nui Sam komen. Vanaf de top van de heuvel heb je een 

geweldig uitzicht over de omgeving. 

 

Dag 21: Chau Doc naar Phnom Penh (Cambodja) (O) 

 

Je wordt naar de pier gebracht voor de bootreis per comfortabele speedboot, over de Mekong-

rivier, naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja.  

 

Het is zó leuk om het leven langs de rivier te bewonderen vanuit de boot. Je zult onderweg de 

eerste drijvende huisjes zien langs de oever van de rivier. Aan de grens tussen Vietnam en 

Cambodja wordt gestopt om het visum voor Cambodja te laten regelen of controleren. Bij 

aankomst in Phnom Penh word je afgehaald bij de pier en naar je hotel gebracht.  

 

Phnom Penh is één van de mooiste steden van Indo-China. De stad is gebouwd op de plek 

waar de machtige Mekong en de Tonle sap-rivier in elkaar over vloeien. Phnom Penh is een 

bruisende stad waar Europese koloniale invloeden en Aziatische tradities samenkomen.   

 

Dag 22: Phnom Penh (O) 

 

Je wordt ’s ochtends opgehaald bij je hotel om 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 indrukwekkende Killing Fields. 
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Het Royal Palace is een groot complex met prachtige tempels, tombes en relikwieën. In de 

Zilveren Pagode, 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 historische en archeologische museum van het land. Het gebouw is gebouwd in 

de traditionele Khmerstijl. Je vindt 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 probeerde op bloedige wijze een communistische 

landbouwstaat van Cambodja te maken. Steden moesten verdwijnen en iedereen moest boer 

worden. Geld, onderwijs, godsdienst en privébezit 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 iemand al tot verdachte maakte. 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 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. Het museum is gevestigd in een oude 

basisschool die ten tijde van de overheersing van de Rode Khmer werd gebruikt als martel-

gevangenis 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, even buiten Phnom Penh.  

 

Dag 23: Phnom Penh naar Siem Reap (O) 

 

Je wordt in een kleine 6 uren naar Siem Reap gebracht. Je stopt onderweg in het dorp Skuon. 

Als je wilt kun je hier genieten van de lokale lekkernij die hier overal aangeboden wordt: 

gefrituurde spinnen in alle soorten en maten. Mocht je het aandurven om een exemplaar te 

verorberen: de lokale bevolking eet de spinnen met huid en haar op maar het is lekkerder om 

je te beperken tot het vlees in de romp van de spin. Je kunt het vlees er ‘a la kreeft’ uitzuigen.  

 

Siem Reap is door de tempels van Angkor ‘the place to be’ in Cambodja. Je hebt hier aan 

restaurants, markten, shops en vertier dan ook geen gebrek. 

 

Dag 24: Siem Reap – excursies Angkor Wat (O) 

 

Vandaag bezoek je de tempels van Angkor, het grootste en mooiste tempelcomplex ter wereld. 

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 de Thai die ten tijde van het Siamese rijk dit gebied overheersten en boeddhistische 

invloeden brachten. Eeuwenlang is deze stad overgroeid geweest door de jungle, totdat begin 

1900 een Franse expeditie de ruïnes ontdekte.  

 

Sommige tempels zijn in oude glorie hersteld. Bij anderen kan je nog goed zien hoe de jungle 

de tempels hebben overwoekerd. Het complex werd in verschillende periodes gebouwd, iedere 

overheerser bouwde zijn eigen tempel. Hierdoor hebben ze allemaal een ander karakter.  

 

Je staat ’s ochtends héél 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 
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Angkor Wat. De tempel is met een ongelooflijk oog voor detail gebouwd. Angkor Wat wordt 

dan ook niet voor niets tot één van de zeven wereldwonderen gerekend. Nadat je de tempel 

uitgebreid hebt kunnen bekijken ga je terug naar je hotel voor het ontbijt. 

 

Later in de ochtend ga je weer op pad, als eerste naar de tempels van Ta Prohm. De Ta Prohm 

tempel is niet helemaal gerestaureerd. Hier kan je dan ook 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.  

 

Tenslotte 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. Na een dag vól cultuur 

word je weer teruggebracht naar je hotel. 

 

Dag 25: Siem Reap – Excursie drijvende steltdorp Tonle Sap Lake (OL) 

 

Je wordt ‘s ochtends opgehaald en reist samen met je gids naar ons ‘geheime’ steltdorp op het 

Tonle Sap lake Het drijvende dorp wordt gelukkig nog niet overspoeld door het massatoerisme, 

zoals bij andere steltdorpen. Onderweg zie je houten huisjes staan, met in de zon drogende 

visnetten en kleine kinderen die je vriendelijk dag zwaaien.  

 

De huizen van 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 locals van Tonle Sap leven van de 

visvangst. Ze hebben inventieve manieren ontwikkeld om vis te vangen. Je zult vast een 

aantal vissers ontmoeten. Rond lunchtijd meer je aan bij één van de steltwoningen. Hier 

ervaar je hoe het is om in een stelthuis te wonen. Je kunt bij je gastfamilie genieten van het 

lunchpakket dat je ’s ochtends van het hotel meegekregen hebt. In de droge tijd is het erg 

leuk om aan de ‘straatzijde’ een 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. 

 

Dag 26: Siem Reap naar Koh Chang (Thailand) (O) 

 

Reistijd: ca. 6 uren 

 

Vandaag een mooie reisdag van Siem Reap naar het tropische eiland Koh Chang in Thailand. 

Je vertrekt al vroeg zodat je genoeg tijd hebt voor eventuele opstoppingen aan de Thais-

Cambodjaanse grens. Je chauffeur zet je af bij de ferry naar Koh Chang. Aangekomen op Koh 

Chang word je opgehaald en reis je met privé-vervoer naar je hotel.  

 

Je resort ligt aan het strand en is een fijne plek om te relaxen. Je kunt hier de komende dagen 

genieten van zon, strand, zee én het mooie achterland. 

 

Dag 27/28/29: Koh Chang (O) 

 

Koh Chang, dat letterlijk olifanteneiland betekent, heeft veel verschillende stranden. Met elk 

z’n eigen karakter, van mooie langgerekte baaien tot aan verscholen, ongerepte pareltjes. Het 

eiland is onderdeel van een national park met groene jungle en heuvels. Er hangt een 

ontspannen en gemoedelijke sfeer op Koh Chang. Je kunt er o.a. watervallen bezoeken, 

uitzichtpunten beklimmen, authentieke vissersdorpjes verkennen, suppen, fietsen, wandelen,  
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kajakken, snorkelen, duiken, een kookworkshop volgen, yogales nemen en relaxen. Kortom: 

een héérlijk tropisch paradijsje. 

 
Dag 30: Koh Chang naar Trat (O) 

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar de pier gebracht waar je op de ferry stapt terug naar 

het vasteland. Bij aankomst reis je per privé-vervoer naar het vliegveld van Trat. Vanaf hier 

vlieg je terug naar huis en komt er een einde aan een rondreis je die niet snel zult vergeten! 

 

 

 

Prijs van deze reis: op aanvraag 

Prijs optionele excursies: op aanvraag 

 

 
 

Prijs inclusief 

 

• Al het vervoer overland zoals genoemd in de reisbeschrijving 

dag 1: privévervoer vliegveld Bangkok - hotel Bangkok 

dag 3: privévervoer hotel Bangkok - vliegveld Bangkok 

dag 3: privévervoer vliegveld Vientiane - hotel Vientiane 

dag 4: privévervoer hotel Vientiane – hotel Vang Vieng 

dag 4: privéboot tijdens excursie 

dag 6: privévervoer hotel Vang Vieng – hotel Luang Prabang 

dag 9: privévervoer hotel Luang Prabang – vliegveld Luang Prabang 

dag 9: privévervoer vliegveld Hanoi – hotel Hanoi 

dag 11: privévervoer hotel Hanoi - hotel Mai Chau 

dag 12: privévervoer tijdens excursie 

dag 13: privévervoer hotel Mai Chau – hotel Ninh Binh/Tam Coc 

dag 14: privévervoer tijdens excursies 

dag 15: privévervoer hotel Ninh Binh/Tam Coc – pier Halong Bay 

dag 15: cruiseboot 

dag 16: cruiseboot 

dag 16: privévervoer Halong – vliegveld Hanoi 

dag 16: privévervoer vliegveld HCMC – hotel HCMC 

dag 19: privévervoer hotel HCMC – pier Cai Be 

dag 19: boot Cai Be – hotel Cai Be 

dag 19: fietsen en ferry tijdens excursie 

dag 20: boot drijvende markt Cai Be 

dag 20: privévervoer hotel Cai Be – hotel Chau Doc 

dag 20: privévervoer tijdens excursie 

dag 21: privévervoer hotel Chau Doc – pier Chau Doc 

dag 21: speedboot Chau Doc – Phnom Penh 

dag 21: privévervoer pier Phnom Penh – hotel Phnom Penh 

dag 22: privévervoer tijdens excursies 

dag 23: privévervoer hotel Phnom Penh – hotel Siem Reap 

dag 24: privévervoer tijdens excursies 

dag 25: privévervoer tijdens excursies 

dag 26: privévervoer hotel Siem Reap – ferry opstappunt 

dag 26: ferry vasteland naar Koh Chang 

dag 26: transfer pier – resort Koh Chang 
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dag 30: transfer resort Koh Chang – ferry opstappunt 

dag 30: ferry Koh Chang - vliegveld Trat 

• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 29 in hotelklasse naar keuze op basis van 

tweepersoonskamers 

• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D=diner) 

• Lokaal sprekende chauffeur zoals genoemd in de reisbeschrijving 

• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies zoals genoemd in reisbeschrijving 

• 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  

• Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

• (Inter)nationale vliegtickets 

• Visa 

• Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 

 

 

* De (inter)nationale vluchten kun je naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten     

   boeken.  

 

 
 

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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