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Voor velen beperkt een bezoek aan Cambodja zich 
tot een kennismaking met de tempels van Angkor, 
maar het land heeft best wel heel wat meer te bieden. 
We verkennen de hectische hoofdstad Phnom Penh 
en nemen u mee op een boeiende tocht door het 
authentieke binnenland. Op de Mekong gaan we op 
zoek naar de met uitsterven bedreigde Irrawaddy-
dolfijnen en we ontmoeten etnische minderheden in het 
noordoosten van het land. Cultuurfanaten verwennen 
we met bezoeken aan de Khmer-tempelsites van Preah 
Vihear, Sambor Prei Kuk en Angkor. Voeg hierbij de 
goedlachse, vriendelijke bevolking en is duidelijk dat 
deze Cambodja-reis alle elementen bevat voor weer 
een mooie Dromen-ervaring.
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DAG 1  Brussel – Phnom Penh
Afspraak in Zaventem voor vlucht naar Phnom Penh.

DAG 2  Phnom Penh
Aankomst te Phnom Penh waar we in het hotel meteen de kamers 
betrekken en wat kunnen relaxen na de lange vlucht. In de tweede helft 
van de 19de eeuw groeide Phnom Penh uit tot een mooie koloniale 
stad met brede lanen en statige villa’s in Franste stijl. In de namiddag 
bezoeken we het Koninklijk Paleis, dat veel gelijkenissen vertoont met 
dat van Bangkok. Vlakbij het paleis herbergt het Nationaal Museum een 
prachtige collectie sculpturen uit het rijke Khmer-verleden. In de latere 
namiddag schepen we in voor een cruise op de Mekong en bij helder 
weer zien we de zon ondergaan achter de skyline van de stad. Hotel 
Sofitel Phokeethra. (M-A)

DAG 3  Phnom Penh
De voormiddag staat in het teken van de gruwel die Cambodja tijdens het 
laatste kwart van de twintigste eeuw trof: het schrikbewind van de Rode 
Khmer. We bezoeken Choeng Ek, beter bekend als de ‘Killing Fields’ en 
het genocide-museum van Tuol Sleng, de voormalige S21-gevangenis, 
waar marteling schering en inslag was. ‘s Namiddags bezoeken we de 
Wat Phnom, de oudste tempel van de stad. Daarna bezoeken we de 
drukke ‘Russische’ markt en slenteren we over de boulevard langs de 
Mekong, waar er nog wat vrije tijd is voor een terrasje. (O-M-A)

DAG 4  Phnom Penh - Kampong Cham
Rit naar Kampong Cham. Bij aankomst bezoeken we de Khmer-tempel 
van Nokor Bachey en de heuvels Phnom Pros en Phnom Srey. Op elk 
van deze heuvels staat een boeddhistische tempel die heel wat lokale 
bezoekers aantrekt. In de namiddag maken we een fietstocht naar Koh 
Pen, waar alle huizen op hoge palen gebouwd zijn. Ook bezoeken we de 
Wat Hangchey, die uitkijkt over de Mekong. Hotel Hanchaey Bamboo 
Resort. (O-M-A)

DAG 5  Kampong Cham - Kratié
Rit naar Kratié. In de Mekong voor Kratié ligt het eiland Koh Trong, een 
zalig en ongerept stukje Cambodjaans platteland. We bezoeken het 
eiland per paardenkar, een ideale manier om dit rustige plaatsje met z’n 
paalwoningen en vriendelijke bevolking te leren kennen. De Mekong in de 
buurt van Kratié is de habitat van een kolonie met uitsterven bedreigde 
Irrawaddy-zoetwaterdolfijnen. Een boottocht op de Mekong biedt een 
ideale kans om dolfijnen te spotten. De natuur is echter onvoorspelbaar 
en we hebben geen garantie dolfijnen te zullen zien. Na de boottocht 
keren we terug naar ons charmante hotel op het Trong-eiland. Hotel 
Rajabori Villas (geen airco, enkel ventilator). (O-M-A)

DAG 6  Kratié - Banlung
Na het ontbijt is er wat tijd om te genieten van het hotel of om een 
fietstochtje te maken langs de dorpjes op het eiland. Met wat spijt in het 
hart keren we rond de middag terug naar het vasteland en rijden we naar 
Banlung, gelegen in de provincie Ratanakiri, nabij de grens met Laos 
en Vietnam. De naam Ratanakiri is afgeleid uit twee Sanskrietwoorden 
en betekent zoveel als ‘plaats van edelstenen en bergen’. Hotel Terres 
Rouges. (O-M-A)

DAG 7  Banlung
Ratanakiri is een van de meest afgelegen en dunst bevolkte streken 
van Cambodja. Het landschap is een afwisseling van heuvels, bergen, 
bamboebossen, watervallen en zelfs enkele lavavelden die herinneren 
aan het vulkanische verleden van het gebied. Ook qua bevolking is 
Ratanakiri zeer divers. Er wonen weinig etnische Khmer maar veel 
minderheidsgroepen zoals de Khmer Leu, de Jarai, de Tompuon… We 
trekken er de ganse dag op uit om van dit ongerepte stukje Cambodja te 
genieten. We zien onder meer het pittoreske dorp Voeune Saï en maken 
een boottocht naar enkele minderheden-dorpen waar traditioneel veel 
aandacht aan de dodencultus geschonken wordt. Dit is te merken aan 
de unieke houten totems op veel kerkhoven. (O-M-A)

DAG 8  Banlung - Preah Vihear
We maken een mooie wandeling bij het Yeak Laom-kratermeer dat 
gelegen is in een stukje ongerept regenwoud. Daarna bezoeken we 
enkele typische dorpen, waar we nogmaals merken hoe weinig de 
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DAG 15  Brussel
Aankomst in Brussel.

moderne beschaving in dit deel van het land is doorgedrongen. Verder 
naar Preah Vihear. Hotel Preah Vihear Boutique. (O-M-A)

DAG 9  Preah Vihear - Kampong Thom
Een dag in het teken van de oude Khmer-beschaving. Korte rit naar de 
tempel van Preah Vihear, gelegen op de grens met Thailand en in het 
verleden vaak onderwerp van dispuut tussen Cambodja en Thailand. 
Schitterend gelegen op de top van een heuvel, biedt de tempel mooie 
uitzichten over de vlakte. Vervolgens rijden we naar de pre-Angkoriaanse 
hoofdstad Isanapura, nu gekend onder de naam Sambor Prei Kuk en 
uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed. Isanapura was de eerste grote 
tempelstad van Zuidoost-Azië. In tegenstelling tot de tempels in Angkor 
werden de meeste heiligdommen er opgetrokken in baksteen. Hotel 
Glorious. (O-M-A)

DAG 10  Kampong Thom - Siem Reap
Rit naar het tempelcomplex van Koh Ker, waar ooit bijna 100 tempels 
stonden. Vooral de Kampiang-tempel, een 35 meter hoge zandstenen 
stoepa, is hier niet te missen. Vervolgens trekken we naar Beng Mealea, 
half overwoekerd door de jungle en enkel te bezoeken via houten 
loopbruggen die door archeologen in de tempel werden aangelegd 
tussen de weelderige vegetatie. In de namiddag rijden we verder naar 
Siem Reap waar we een verkennende wandeling maken en zien hoe de 
stad uitgegroeid is tot een heel toeristische plek, met vele winkeltjes, 
bars en restaurants. Hotel Shinta Mani Shack. (O-M-A)

DAG 11  Siem Reap
Bezoek aan het Angkor Nationaal Museum, dat op een moderne wijze een 
unieke collectie beelden en voorwerpen tentoonstelt, van de pre- tot de 
post-Angkoriaanse periodes. Daarna nemen we een kijkje in het Angkor 
Conservation Centre, waar vanaf de jaren 70 honderden sculpturen 
en bas-reliëfs veilig opgeborgen werden, ver van oorlogsgeweld en 
plunderaars. In de namiddag trekken we de jungle in naar de oude 
hoofdstad Angkor Thom. Hier bezoeken we de Bayon tempel, met zijn 
tientallen boeddha-hoofden die sereen over de omgeving uitkijken. 
Verder zien we de recentelijk gerestaureerde Baphoun-tempel, de site 
van het voormalige koninklijk paleis (Phimean Akas), het Olifantenterras 
en het Terras van de Lepra-koning. (O-M)

DAG 12  Siem Reap
Vanop de Phom Bakheng-heuvel krijgen we een mooi uitzicht over de 
jungle en verschillende tempels. Vervolgens bezoeken we Preah Khan, 
een van de grootste tempels van  Angkor en een echt labyrint van 
overdekte gangen en galerijen. Daarna staat de volledig uit zandsteen 
gebouwde, 40-meter hoge Ta Keo piramide-tempel op het programma. 
In de namiddag brengen we een uitgebreid bezoek aan het meesterwerk 
van het Angkor-tempelcomplex: Angkor Wat. We besluiten de dag in de 
nog gedeeltelijk door de wortels van de woudreuzen overwoekerde Ta 
Prohm. Deze tempel werd bij het grote publiek bekend door de film Tomb 
Rider met de actrice Angelina Jolie. (O-M)

DAG 13  Siem reap
We maken een jungle-wandeling van drie kwartier naar de site van Kbal 
Spean, beter gekend als de ‘Rivier van Duizend Linga’s’. Daarna bezoeken 
we de kleine tempel van Banteay Srei, opgetrokken uit roze zandsteen 
en algemeen beschouwd als een der mooiste heiligdommen van Angkor. 
In de namiddag rijden we naar het Tonle Sap-meer. Op dit meer liggen 

enkele drijvende dorpen. We bezoeken het Me Chrey-dorp, waar minder 
toeristen komen dan in andere dorpen. Per lokale boot varen we naar 
het dorp, waar wie dit wenst kan overstappen in kajaks, om tussen de 
drijvende ‘huizen’ door te varen. (O-M-A)

DAG 14  Siem Reap - Brussel
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven. Ideaal om nog even Siem 
Reap met z’n vele winkeltjes te verkennen en op zoek te gaan naar mooie 
souvenirs, of om gewoon lekker te genieten van het zwembad van het 
hotel. Transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Brussel. (O)

Prijs: € 4.340 Eenpersoonskamer: + € 995 
 (inbegrepen in de prijs - zie p. 3)
Minimum 8 / maximum 14 deelnemers

Individuele afreis: prijs op aanvraag
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