DE HIGHLIGHTS VAN CAMBODJA
6 DAAGSE PRIVÉ-RONDREIS
Met een privé-chauffeur en Engels sprekende gids

–

incl. ontbijt

Siem Reap - over land - Phnom Penh
Dag 1
Na aankomst op de luchthaven van Siem Reap wordt u
afgehaald door een privé-chauffeur en gids en naar uw
hotel gebracht. In Siem Reap verblijft u 3 nachten naar
keuze in het centraal gelegen 4* Sokharoth Hotel of het
buiten het centrum gelegen 4* Silk D’Angkor Boutique
Hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding.
Dag 2
Vanochtend 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 vier zijden van het complex vertellen aan de hand van bas-reliëfs
geschiedkundige verhalen. In de buurt van Siem Reap bezoekt u de Chantiers Ecoles. U krijgt
een rondleiding langs de werkplaatsen, waar traditioneel handwerk wordt verricht. Per jaar
worden hier 650 mensen opgeleid, waaronder 160 werklieden, die zich specialiseren in het
fabriceren van kunstwerken. De middag is ter vrije besteding.
Dag 3
Na het ontbijt bezoekt u 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. 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. Vervolgens maakt u een stop bij de
kleine Tempel Banteay Srei, die gewijd is aan de Hindoegod Shiva. Deze in roze zandsteen gebouwde tempel is een juweel van de klassieke Khmer kunst
met zeer fijn en gedetailleerd beeldhouwwerk. Op één van de hoger gelegen terrassen van een
tempel geniet u van een prachtige zonsondergang en uitzicht over het landschap.

Dag 4
Na het ontbijt rijdt u met uw privé-chauffeur en gids in zuidelijke richting naar Phnom Penh.
Onderweg bezoekt u het Hindoestaanse, in de jungle gelegen tempelcomplex Sambor Prei Kuk.
De ruïnes van meer dan 100 bouwwerken zijn overblijfselen uit de 6e eeuw, toen deze plaats de
hoofdstad van Chenla was, voor de opkomst van Angkor. In Phnom Penh verblijft u 2 nachten in
het centraal gelegen 3,5* King Grand Boutique Hotel.
Dag 5
Vanmorgen maakt u met uw gids en chauffeur kennis met
het roemruchte verleden in de oude school Tuol Svay
Prey. In 1975 werd dit gebouw gebruikt door de Rode
Khmer voor martelgruwelijkheden en kreeg het de naam
Security Prison 21, kortweg S-21 genoemd. Tevens
bezichtigt u de indrukwekkende Killing Fields of
Choeung Ek. Deze boomgaard in een agrarisch gebied,
een paar kilometer buiten Phnom Penh gelegen, was
tijdens het regiem Pol Pot de plek waar duizenden mensen
op gruwelijke wijze om het leven kwamen. Met een Memorial Stupa worden de overledenen
herdacht, die hier in de massagraven terechtkwamen. Hierna keert u terug naar Phnom Penh voor
een excursie langs de belangrijkste bezienswaardigheden van het chaotische en fascinerende
Phnom Penh. U bezoekt het Koninklijke Paleis, dat nog steeds de residentie van koning
Norodom Sihamoi is, en de aangrenzende Zilveren Pagode, ook wel Pagode van de Buddha van
Smaragd genoemd. Daarna gaat u naar het elegante Nationaal Museum, waar u een collectie van
Khmer kunst bezichtigt. In een prachtig Art Deco gebouw huisvest de grote Centrale Markt,
waar u net zoals op de Russische Markt een labyrint van kraampjes en stalletjes met de meest
uiteenlopende goederen aantreft.
Dag 6
Na deze indrukwekkende dagen wordt u naar de luchthaven van Phnom Penh gebracht, waar
u afscheid neemt van uw gids en chauffeur. U kunt uw reis verlengen met een transfer naar de
badplaats Sihanoukville en verblijf in een strandaccommodatie of naar Koh Kong, dichtbij de
Thaise grens gelegen. Zie onze websitepagina Cambodja strandaccommodaties.

Reissom op aanvraag.
Alle entreegelden zijn inbegrepen.
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.

