Rondreis Laos & Cambodja, 22 dagen

Reisschema
Dag 1 Amsterdam - Chiang Mai
Dag 2 aankomst Chiang Mai
Dag 3 Chiang Mai - Chiang Khong
Dag 4 Chiang Khong - boottocht Mekong naar Pak Beng
Dag 5 Pak Beng - boottocht naar Luang Prabang
Dag 6 Luang Prabang
Dag 7 Luang Prabang
Dag 8 Luang Prabang - Vang Vieng
Dag 9 Vang Vieng - Vientiane
Dag 10 Vientiane
Dag 11 Vientiane - Hinboun nationaal park
Dag 12 Hinboun NP - Savannakhet
Dag 13 Savannakhet - Wat Phu - Khong-eiland
Dag 14 Khong-eiland
Dag 15 Khong-eiland - Kratie
Dag 16 Kratie - Phnom Penh
Dag 17 Phnom Penh
Dag 18 Phnom Penh - Siem Reap
Dag 19 Siem Reap (Angkor Wat)
Dag 20 Siem Reap (Angkor Wat)
Dag 21 Siem Reap - Amsterdam
Dag 22 aankomst Amsterdam

Dag tot dag beschrijving
Thailand

MaakkennismetdeThaisekeuken
Dag 1 Amsterdam - Chiang Mai
Dag 2 aankomst Chiang Mai
Dag 3 Chiang Mai - Chiang Khong
Het beginpunt van deze rondreis door een deel van het oude Franse Indochina
begint in de Thaise koningsstad Chiang Mai. In de hoofdstad van NoordThailand wen je langzaam aan de oosterse sfeer en de lokale eetgewoonten.
Probeer bijvoorbeeld alvast de lokale ‘sticky rice’, ‘pad thai’ of de ‘tom-yam soup’.
Het geheel ommuurde Chiang Mai ligt aan de rivier Ping en aan de voet van de
berg Doi Suthep (1685 m hoog), met de fraaie tempel Wat Phrathat, die stamt uit
de 16e eeuw. Wat Phra Sing en Wat Chedi Luang zijn ‘wat’ namen van tempels
die een bezoek meer dan waard zijn.
Om de verschillende tempels te bezoeken, is de tuk-tuk hét vervoermiddel bij uitstek. In de buitenwijken zie je
vaklieden die zijde weven, lakdozen en parasols maken, zilver smeden en hout bewerken. Op de populaire
avondmarkt zijn de meest uiteenlopende souvenirs te verkrijgen. Onder het genot van een traditionele Thaise
massage kom je alvast heerlijk tot rust om je klaar te stomen voor de vele indrukken die je op doet tijdens deze
reis door Indochina.
Vanuit Chiang Mai volgen we een mooie route door het gebied van de Gouden Driehoek richting Chiang
Khong. Dit dorpje aan de oever van de Mekong rivier biedt je een eerste blik op Laos, oftewel Lanexang, het
land van de 1000 olifanten.
Laos

Paleizen,tempelsenkloostersinLuangPrabang
Dag 4 Chiang Khong - boottocht Mekong naar Pak Beng
Dag 5 Pak Beng - boottocht Mekong naar Luang Prabang
Dag 6 Luang Prabang
Dag 7 Luang Prabang
We verlaten Thailand en na de douaneafhandelingen stappen we in een 'slow
boat' die ons in 2 dagen naar Luang Prabang brengt. Halverwege deze tocht
overnachten we in het plaatsje Pak Beng, een klein dorpje aan de Mekong-rivier.
De volgende dag dalen we verder de Mekong-rivier af. Onderweg geniet je van
de mooie omgeving en het leven op en langs de machtige Mekong-rivier. 's
Middags brengen we een bezoek aan de indrukwekkende Pak Ou grotten. In
deze grotten vind je vele boeddha-afbeeldingen in allerlei soorten en maten.
Daarna is het nog ongeveer anderhalf uur varen voor we Luang Prabang bereiken.
De oude koninklijke hoofdstad Luang Prabang ligt geklemd tussen twee rivieren:
de Mekong en Nam Khan. De stad wordt omringd door heuvels, bossen en
riviertjes. Er zijn, zowel in de stad als daarbuiten, vele gouden tempels met
draakornamenten op de daken. Een echte plaatselijke delicatesse is wier uit de
Mekong, gefrituurd met sesamzaad; dit moet je proberen! Het vroegere
koninklijke paleis is tegenwoordig ingericht als museum. De vele tempels
kenmerken zich door de tot bijna op de grond hangende daken en veel details,
zoals houtsnijwerk en mozaïeken.
Wanneer je alle tempels hebt bekeken en een beetje rust wil, stap je in een boot om op een relaxte manier de
groene rijstvelden, de buffels en de vissers te bekijken. Een andere bijzonder leuke tocht is die naar de Tat

Kuang Si-waterval, gecombineerd met een bezoek aan enkele kleine dorpjes van minderheidsstammen in de
omgeving van Luang Prabang.

FietsdoorhetkarstgebergtevanVangVieng
Dag 8 Luang Prabang - Vang Vieng
Dag 9 Vang Vieng - Vientiane
We reizen zuidwaarts door prachtig bergachtig landschap langs kleine dorpjes, kleurrijke marktjes en maken
kennis met de vriendelijke bevolking. Je ziet hier duidelijk dat het toerisme nog in zijn kinderschoenen staat.
Onderweg geniet je van de schitterende vergezichten.
In de middag komen we aan in Vang Vieng, gelegen in de bocht van de Nam
Song rivier. De omgeving wordt gedomineerd door het karstgebergte dat langs
de rivier oprijst. In dit kleine plaatsje met een ontspannen sfeer wandel je heerlijk
langs de oevers van de rivier of verken je de omgeving per fiets en geniet je van
de rust en de prachtige natuur. Een goede manier om deze mysterieuze
omgeving te ervaren is middels een facultatieve boottocht. Het uitzicht op de
bergen vanaf de rivier is indrukwekkend. De volgende dag rijden we door naar de
hoofdstad van Laos, Vientiane.

ErvaardeauthentiekecharmesvanVientiane
Dag 10 Vientiane
Dag 11 Vientiane - Hinboun nationaal park
Dag 12 Hinboun NP - Savannakhet
Gelegen aan de Mekong, is Vientiane in vergelijking met andere Aziatische
hoofdsteden een rustige plaats. De oude koloniale gebouwen en levendige
gezelligheid van vele dagjesmensen vanuit Thailand geven Vientiane een leuke,
provinciale sfeer. Neem de tijd om lekker rond te wandelen door de straten, langs
tempels en over drukke markten. Rond de Nom Phou-fontein bevinden zich
diverse leuke restaurantjes, waar je kunt genieten van allerlei heerlijke gerechten.
De That Luang-stoepa is het belangrijkste tempelcomplex van het land.
Naast diverse tempels vind je hier verder onder andere ook de Patuxai, de Laotiaanse versie van de Arc de
Triomphe. De Franse invloeden doen zich voornamelijk gelden in historische gebouwen en heerlijk verse
stokbroodjes bij het ontbijt. Probeer ook eens een gegrilde Mekong vis op één van de terrassen langs het
water.
Na de rustige hoofdstad vervolgen we onze route zuidwaarts naar Hinboun
nationaal park gelegen in centraal-Laos. Een ongerepte regio die voornamelijk
bestaat uit jungle en prachtige kalkstenenformaties. Hier kun je mooie
wandelingen maken of een bijzondere boottocht over een ondergrondse rivier.
Deze loopt door de 7,5 km lange Kong Lor grot, een van Laos meest
spectaculaire hoogtepunten. De volgende dag vervolgen we onze weg naar
Savannakhet, een bedrijvig handelscentrum aan de Mekong. De drukke
dagmarkt, koloniale gebouwen en de tempels in de omgeving laten een andere
kant van Laos zien dan de kleine dorpjes die je tot nu toe hebt bezocht.

GenietvandeongereptheidopKhong-eiland
Dag 13 Savannakhet - Wat Phu - Khong-eiland
Dag 14 Khong-eiland

Na een overnachting in Savannakhet rijden we richting het diepe zuiden van Laos. We maken een stop bij de
ruïnes van Wat Phu in de provincie Champassak. Om bij dit tempelcomplex te komen steken we eerst de rivier
over. De hindoeïstische tempel, 200 jaar ouder dan de tempels van Angkor Wat, diende als voorbeeld voor de
bouwers van Angkor Wat.
Tegen de avond komen we op Khong-eiland aan, een prachtige plek in de Mekong. Fietsend, wandelend of
varend bekijk je de rivieroevers, de rijstvelden, de kleine dorpjes en de tempeltjes in eigen tempo. De
omgeving ademt een ongekende rust. Op een terrasje drink je lekkere koffie of de plaatselijk gestookte sterke
drank, Lào-láo. Op ongeveer een uur rijden per bus sta je, aan de voet van een grote waterval, aan de grens
met Cambodja.
Cambodja

Ontdekenbeleefdehoofdstad:PhnomPenh
Dag 15 Khong-eiland - Kratie
Dag 16 Kratie - Phom Penh
Dag 17 Phnom Penh
We steken de grens over en reizen naar Kratie, het thuisoord van de bedreigde Irrawaddy-dolfijn. Je kunt hier
heerlijk relaxen aan de oevers van de Mekong. Door het prachtige landschap rijden we naar de hoofdstad
Phnom Penh.
In Phnom Penh overnachten we in een hotel op een unieke plek, vlakbij de Tonlé
Saprivier. De stad biedt tal mogelijkheden voor de nieuwsgierige bezoeker, zoals
een bezoek aan het koninklijk paleis met de zilveren pagode en het nationaal
museum met vele waardevolle archeologische vondsten uit de Khmertijd. In deze
wijk vind je ook oude boeddhistische kloosters en andere gebouwen met
duidelijke Khmerkenmerken. Noordelijk hiervan ligt het vroegere ‘Franse’ deel
van de stad rond de tempel Wat Phnom. Deze tempel op een heuvel is gebouwd
ter herdenking aan de stichting van de stad.
Het charmantste deel is zeker de boulevard langs de Mekong-rivier, waar je in de avonduren heerlijk kunt
flaneren tezamen met de Cambodjaanse bevolking. Verder geeft een wandeling rond de centrale markt je een
goede indruk van de Chinese wijk met al zijn bedrijvigheid en drukte.
Indrukwekkend en tegelijkertijd huiveringwekkend zijn het Tuol Sleng Holocaust Museum en de zgn. ‘Killing
Fields’. De schokkende herinnering aan dit gruwelijke verleden zal voor altijd in je geheugen gegrift bljiven
staan.

VerkendeindrukwekkendetempelsvanAngkor
Dag 18 Phnom Penh - Siem Reap (Angkor Wat)
Dag 19 Siem Reap (Angkor Wat)
Dag 20 Siem Reap (Angkor Wat)
Dag 21 Siem Reap (Angkor Wat) - Amsterdam
We overnachten in het gezellige plaatsje Siem Reap, dat als uitgangspunt dient voor een van de hoogtepunten
van deze reis: het bezoek aan Angkor, de wereldberoemde tempels van de klassieke Khmer-stijl uit de 9e tot
12e eeuw.

Je hebt de geplande dagen zeker nodig om het grote aantal tempels en de
omgeving te verkennen. De reisbegeleider kan een dagexcursie met bus
organiseren die je langs alle highlights brengt. Maar als je liever zelf op
ontdekking uitgaat, kan dat natuurlijk ook. Een chauffeur met brommer brengt je
graag naar het tempelcomplex, maar je kunt ook een fiets huren om naar de
resten van de ommuurde hoofdstad Angkor Thom met het koninklijk paleis en de
mystieke tempel Bayon te komen. In de onmiddellijke omgeving liggen eveneens
schitterende tempelcomplexen als Preah Kahn en de nog overgroeide
mysterieuze Ta Prohm.
Banteay Srei verder noordwaarts kent het mooiste reliëfwerk, maar het absolute hoogtepunt qua versiering en
architectuur is natuurlijk de grootse Angkor Wat. Deze tempel is in de 12e eeuw gebouwd als mausoleum voor
koning Suryavarman II en werd later in gebruik genomen als boeddhistische tempel. Het complex is omringd
door een 200 meter brede gracht en wordt gedomineerd door een 50 meter hoge tempeltoren.
Er zijn nog tientallen andere tempels in dit bosrijke gebied te bezoeken. Sta eens
vroeg op om de tempels in alle stilte te bewonderen bij zonsopkomst. Sommige
tempels zijn grotendeels overwoekerd door de jungle; het is een prachtig gezicht
om te zien hoe de wortels het langzaam schijnen te winnen van de stenen. Niet
alleen de tempels, maar ook het platteland in de omgeving, de markten en de
boerendorpjes houden je optimaal bezig. Een bijzonder uitstapje is de boottocht
te langs het drijvende dorp op het Tonle Sap meer. Hier verblijven al
verscheidene jaren Vietnamese vluchtelingen.
’s Avonds kun je in een van de vele restaurantjes heerlijk eten, een drankje drinken of een voorstelling van
klassieke Cambodjaanse dans bijwonen. Vol met ontroerende en schokkende nieuwe indrukken vlieg je met
Singapore Airlines via een stop in Singapore weer terug naar Amsterdam.
Op weg met Djoser
Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. Uiteraard zijn de hotels en het vervoer van
tevoren gereserveerd, maar ter plaatse kan het programma aangepast worden. De reisbegeleider biedt de
meeste dagen een programma aan, maar men is zeker niet verplicht hier aan deel te nemen. Wie er liever zelf
op uitgaat heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen. Gemiddeld bestaan de
groepen uit 16 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 20 personen.

Praktische informatie
Accommodatie
We overnachten in leuke middenklasse hotels. Meestal zijn de hotels centraal gelegen en ademen ze de sfeer
van Laos, Cambodja of Thailand. De kamers hebben een eigen badkamer. In de meeste hotels is Wifi
aanwezig en/of kun je gebruik maken van een computer bij de receptie. Het is niet noodzakelijk om een
klamboe mee te nemen. In Pak Beng en bij Hinboun overnachten we in eenvoudige guesthouses, in deze
authentieke plaatsen staat het toerisme nog in de kinderschoenen.
Bekijk hotelreviews op
Chiang Mai
Chiang Khong
Luang Prabang
Vang Vieng
Hinboun
Phnom Penh
Siem Reap
Siem Reap

Maninarakorn Hotel
Namkhong Riverside Hotel
Phousi Guesthouse
Thavonsouk Resort
Chantha House
Angkor International Hotel
La Niche D'Angkor Boutique Hotel
Marvel Holiday Boutique Hotel

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.

Eenpersoonskamer
Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je
niet ingedeeld worden met een andere deelnemer, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de
daarvoor geldende toeslag vanaf € 575,-.

Vliegreis
Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken.
Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Vluchtmet

Traject

Vertrek

Aankomst

Singapore Airlines

Amsterdam - Singapore

10:25

05:55*

Singapore Airlines

Singapore - Chiang Mai

08:55

11:00

Singapore Airlines

Siem Reap - Singapore

16:40

20:05

Singapore Airlines

Singapore - Amsterdam

23:55

06:45*

* aankomst volgende dag
Tijdsverschil: tijdens de zomertijd is het in deze landen vijf uur later, gedurende de winter is dit zes uur.

Vervoer
Tijdens deze reis maken we gebruik van verschillende soorten vervoer. We reizen met onze eigen bus,
waardoor we gemakkelijk kunnen stoppen bij een leuke markt of een andere bezienswaardigheid. Vanuit
Thailand steken we per boot de grens naar Laos over. Over de machtige Mekong-rivier varen we naar Luang
Prabang.
Op de reisdagen worden soms flinke afstanden afgelegd, maar er is onderweg veel te zien. In de steden en
dorpjes in Laos is het makkelijk om je te voet of per tuk-tuk (bromfietstaxi) te verplaatsen. Daarnaast is de fiets

een fijn vervoersmiddel om de omgeving te verkennen als de bezienswaardigheden niet op loopafstand liggen.
In Cambodja is een brommer met chauffeur het transportmiddel bij uitstek voor lokaal vervoer.

Bijdereisinbegrepen
Vliegreis met Singapore Airlines
Alle vluchttoeslagen
Nederlandse reisbegeleiding
Lokale gids
Vervoer per airconditioned bus
Hotelovernachtingen
Inclusief 14x ontbijt
Overnachtingen op Khong-eiland
Boottocht Mekong - Pak Beng
Boottocht Pak Beng - Luang Prabang
Bezoek aan de Pak Ou grotten
Verken de Kong Lor grot bij Hinboun
Ontdek de That Ing Hang stoepa bij Savannakhet
Bezoek aan de tempel Wat Phu

Excursies
Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om
te bezoeken. De een ontdekt Khong-eiland bijvoorbeeld graag op de fiets. Terwijl
de ander liever een boottocht maakt naar watervallen of op door de stad wandelt
om het dagelijkse leven te ervaren. In de meeste gevallen kun je zelf of met
groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met
lokaal vervoer erop uit trekken. Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom
inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je eigen plan te trekken.
Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze
volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Bij deze
excursies zijn de entreegelden exclusief.
Tijdens deze reis door Thailand, Laos en Cambodja zijn de volgende excursies in het reisprogramma
inbegrepen:
Tijdens de boottocht over de Mekong (van Chiang Khong via Pak Beng naar Luang Prabang) bezoeken
we de bijzondere Pak Ou-grotten waar honderden boeddhabeelden staan.
Na vertrek uit Vang Vieng kunnen we stoppen bij een lokale markt en/of een plek waar zout wordt
gewonnen.
Bezoek aan de Kong Lor grot gelegen in het Hinboun nationaal park.
Tussen Vientiane en Savannakhet stoppen we bij de 16-eeuwse That Ing Hang- Stoepa; één van de
weinige wats waar nonnen wonen.
Op de dag van Savannakhet naar Khong-eiland zetten we de bus stil bij Wat Phu, een Angkoriaanse
tempel die op de UNESCO-lijst staat.

Reisdocumenten
E-ticket. Meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
Paspoort, dat nog minstens zes maanden na uitreisdatum uit Cambodja geldig is.
Visum voor Laos ($ 35-) en Cambodja ($ 35,-), bij aankomst te regelen.
Mogelijk gelden er aanvullende inreisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Bekijk actuele informatie
op de website van de Rijksoverheid met reisadviezen, onder het onderwerp "Coronavirus".

Geldzaken
In Laos wordt er betaald met kip. In Cambodja wordt er betaald met de riel en in Thailand wordt er betaald met

de Thaise bath. Kijk voor de actuele koersen op oanda.com.
In Laos worden ook Thaise baht geaccepteerd en in Cambodja kun je overal met dollars betalen.
Pinnen: is in de meeste plaatsen in Thailand mogelijk. In Laos en Cambodja is in de meeste plaatsen pinnen
inmiddels mogelijk. In Laos functioneren Rabobank pasjes niet altijd goed.
Contant: dollars in kleine coupures. Visa en entree voor de tempels van Angkor ($ 37,- per dag) dien je contant
in dollars te betalen.
Creditcards: worden nauwelijks geaccepteerd.
Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 200,- per persoon per week. Houd er rekening
mee dat het prijsniveau in de steden, m.n. in Cambodja, hoger ligt dan op het platteland.
Het is gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet
delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de
chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. De richtlijn voor de fooienpot voor deze reis bedraagt €
35,-.

Maaltijden
Tijdens de reis is 14x het onbijt inbegrepen, overige maaltijden zijn niet bij de
reissom inbegrepen. Het voordeel hiervan is dat je zelf, of met een aantal
anderen, op zoek kunt gaan naar een restaurant of eethuis naar keuze. De basis
van de lokale maaltijden in dit gebied is rijst. Daarbij wordt een grote variatie aan
smakelijke vlees- en groentegerechten geserveerd, vaak scherp gekruid of op
smaak gebracht met verse koriander en gember. Heerlijke vis uit de Mekong of
andere rivieren is natuurlijk ook verkrijgbaar. Een traditioneel gerecht in
Cambodja is ‘Amok Fish’, vis in kokossaus geserveerd in een kokosnoot.
Opmerkelijk zijn de stokbroden, die overal in Laos en Cambodja gegeten worden, een overblijfsel uit de tijd dat
de Fransen dit gebied gekolonialiseerd hadden. In de grotere plaatsen zijn ook volop restaurants met een
westerse keuken te vinden.

Gezondheid
Voor deze reis wordt aangeraden:
vaccinaties tegen DTP, tyfus en hepatitis A
malariatabletten
Het is verstandig enigszins te letten op wat je eet. Tevens raden we je aan een kleine medische kit mee te
nemen met o.a. aspirine en middelen tegen darmstoornissen. De reisbegeleiding is overigens ook in het bezit
van een medische set, met daarin steriel medisch hulpmateriaal.

Hotelverlenging
Het is mogelijk een vervroeging met accomodatie in Chiang Mai te boeken. De prijs is vanaf € 32,50 op basis
van logies in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf €
65,- per nacht. In december en januari zijn de prijzen respectievelijk € 42,50 en € 85,-.
Verlenging met accomodatie is in Siem Reap, uitgangspunt voor Angkor, bij te boeken. De prijs is vanaf €
24,50 op basis van logies in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een
eenpersoonskamer is vanaf € 45,- per nacht.
De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaatengeografie

Thailand, Laos en Cambodja hebben een tropisch klimaat. De regentijd loopt van juni tot en met september. Er
is dan geen langdurige regenval, maar mogelijk één of twee spectaculaire hoosbuien per dag, meestal aan het
eind van de dag of 's nachts. De regen maakt de natuur in deze periode prachtig groen. Daarna is het helder
en aanvankelijk koel. Na februari wordt het langzaam heter. Door de aanwezige jungle kan het ook in deze
maanden nog wel eens bewolkt zijn.

ReisbegeleidingenGidsen
Een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider begeleidt de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en
bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij zorgen dat de reis soepel
verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en wensen. De eigen passie, in combinatie met een
uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid en professionaliteit.
Een lokale gids vertelt uitgebreid over het land; van de lokale gebruiken, religieuze invloeden tot culturele
achtergronden.

