GROTE ANGKOR WAT TOUR
5 DAAGSE PRIVÉ-RONDREIS
Met een privé-chauffeur en Engels sprekende gids

–

incl. ontbijt

Siem Reap
In het noorden van Cambodja ligt de plaats Siem Reap. Van hieruit bestuurde de Khmer een
machtig rijk in Zuidoost-Azië van de 9e tot de 13e eeuw.
De vele tempels in de omgeving van Siem Reap herinneren aan deze rijke periode.
Het wereldberoemde Angkor Wat is het grootste tempelcomplex.
Dag 1
U wordt van de luchthaven van Siem Reap afgehaald en naar
uw hotel gebracht. In Siem Reap verblijft u 4 nachten naar
keuze in het centraal gelegen 4* Somadevi Angkor Resort
& Spa Hotel, het 4* Angkor Holiday Hotel of het 4* Royal
Empire Hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding.
Dag 2
De ochtend is ter vrije besteding. Na de lunch bezoekt u met uw
privé-chauffeur en Engels sprekende gids het ten noorden van
Angkor Wat gelegen Angkor Thom. Bij dit complex met imposante toegangspoorten wordt u een
prachtig irrigatiesysteem gewaar, dat in de hoogtijdagen van de Khmer mogelijk de gehele stad van
water voorzag. Angkor Thom is geheel ommuurd en beslaat een oppervlakte van 10 km². Buiten de
stad lagen de waterreservoirs, die inmiddels merendeels zijn drooggevallen. Deze vestingstad gaat u
binnen via de imposante toegangspoort aan de zuidzijde. Aan beide zijden van de toegangsweg ziet u
beelden van demonen en goden, voordat u de terrassen van de olifanten en de Lepra koning bereikt.
Tevens bezoekt u de mysterieuze Bayon Tempel met haar prachtige reliëfs van lachende gezichten.
Na de ruïnes van Baphon, de Royal Enclosure en Phimeanakas bezocht te hebben, wordt de dag afgesloten bij een tempel, waar u kunt genieten van een prachtige zonsondergang.
Dag 3
Vandaag staat de bezichtiging van het door UNESCO beschermde tempelcomplex Angkor Wat op
het programma. Het complex met 5 torens is omgeven door een slotgracht. U bereikt de tempels via
de toegangsbrug, die bewaakt wordt door een zevenkoppige
slang. De 4 zijden van het complex vertellen aan de hand van
basreliëfs geschiedkundige verhalen. Aansluitend bezoekt u de
tempel Ta Prohm, die aan de oostkant van de stad ligt. Niet
gerestaureerd en geheel overwoekerd door dikke wortels van
enorme bomen, maakt deze tempel een mysterieuze indruk.
Ook bezoekt u vandaag nog enkele van de andere 700 tempels,
zoals de in 12e eeuw gebouwde tempel Ta Som, de Boeddhistische tempel Neak Pean met de zorgvuldig aangelegde
waterpartijen en de te midden van de jungle gelegen tempel
Preah Khan.

Dag 4
U bent nog niet uitgekeken in deze omgeving met zijn
fascinerende bouwwerken. Vandaag bezoekt u de overblijfselen van de voormalige hoofdstad Roluos, gesticht door
koning Indravarman, die in de 9e eeuw regeerde. U ziet de
Roluos Tempelgroep, die bekend staan om de zandsteenbewerkingen. U bezichtigt de Lolei tempel met haar Sanskriet
inscripties op de deurposten, de Preah Ko tempel en de
grootste tempel van deze groep de Bakong tempel.
Hierna staat een bezoek aan de kleine Banteay Srei Tempel,
die gewijd is aan de Hindoegod Shiva, op het programma.
Deze in roze zandsteen gebouwde tempel is een juweel van de klassieke Khmer kunst met zeer fijn
en gedetailleerd beeldhouwwerk. Ook bezichtigt u de in de 12e eeuw gebouwde en aan de god
Vishnu gewijde tempel Banteay Samre. De dag wordt besloten met een bezoek aan de in piramidevorm gebouwde Pre Rup Tempel.
Dag 5
Na deze indrukwekkende dagen wordt u naar de luchthaven van Siem Reap gebracht, waar u
afscheid neemt van uw gids en chauffeur.

Reissom op aanvraag.
U kunt uw verblijf in elk hotel verlengen, of er voor kiezen in een ander hotel te verblijven. Deze
reismodule kan gecombineerd worden met een andere reismodule of strandverblijf. De reismodules
kunnen ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt. Wij adviseren u graag over de vele
mogelijkheden.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

