
1. dag 

Danmark-mod Cambodja 

Der er i løbet af dagen afgang 

mod Cambodja med et skift 

undervejs. 

2 . dag 

Phnom Penh 

I bliver modtaget i lufthavnen af 

en guide der søger for at I kom-

mer til hotellet og sørger for tjek-

ind – værelserne vil normalt 

være klar kl. 14.00 

Derefter kan I gå på opdagelse 
eller blot nyde hotellet. 
Turistklasse: Hotel Sangkum  
1.kl: White Mansion 
 

3. dag 

Phnom Penh 

Efter morgenmaden går det på 

en bytur hvor vi starter med at 

besøge Nationalmuseet, der giver 

en god introduktion til landet og 

kulturen.  

Derefter besøges Det Kongelige 

palads, der er bygget af Kong 

Norodom i 1866, og her findes en 

mængde kunstværker og I ser 

også ”silverpagoden” der bl.a. 

rummer en gylden buddha med 

9584 diamanter og buddhaen har 

en vægt på 90 kg og en Buddha 

fra det 17. århundrede. 

Lokale guider vil tegne og fortæl-

le, da vore guider ikke må guide 

her. 

Hjemme på hotellet er der tid lidt 

frokost og afslapning inden I kl. 

17 mødes med hr. Nara, hvor I 

med Tuktuk først kører til Royal 

Palace, hvor der fortælles om den 

loka kultur og hvor friske 

pomelos og lokale snqcks kan 

prøves. 

 Derefter går det videre til 

”Diamond Island” hvor stegte 

insekter og slanger er det der 

smages på. 

Turen går videre til Kandel 

markedet mange madboder. 

Jeres guide vil elske at vise jer 

rundt og fortælle jer alt. 

Ved 20.30 tiden sluttes der af på 

en restaurant med en terrasse 

med udsigt over Mekong floden, 

hvor I kan få lidt koldt at drikke 

sammen med jeres søde guide. 

Vi regner med at I småspiser jer 
igennem markeder til små priser, 
så en egentlig middag ikke er 
nødvendig  
Turistklasse: Hotel Sangkum  
1.kl: White Mansion 
 

4. dag 

Phnom Penh 

Efter morgenmaden sejler vi på 

opdagelse til Øen Koh Dash, der 

ligger midt i Mekong floden . 

Øen er bl.a. kendt for sin 

produktion af silke, men også 

f.eks. produktion af uld 

Der cykles af småveje for at 

opleve livet på landet, der føles 

uendeligt langt væk fra storbyens 

stress og jag. 

Undervejs er der frokost hos en 

Khmer familie. 

Turen går videre over øen hvor I 

sejler retur til Phnom Penh, en 

tur der tager 1½ time 

Vi runder dagen af med et besøg 
på det russiske marked, der blev 
bygget i 1927 – måske lidt vel 
turisted, men… 
Turistklasse: Hotel Sangkum  
1.kl: White Mansion 
 

5. dag 

Phnom Penh – Kompong 

Chhnang – Battambang 

Efter morgenmaden starter turen 

mod Kompeng Chanang, en tur 

med store palmer, og små 

træhuse på pæle omkranset af 

smukke rismarker. 

I byen kan i gå på opdagelse i 

lokalsamfundet, her findes 

mange smukke ting til hjemmet, 

der kan købe i de små 

forretninger. 

Efter besøget her går turen 

videre til Kompong Luong hvor 

der sejles en tur på søen hvor 

mange flydende landsbyer kan 

opleves. 

 Undervejs serveres frokost. 

Vi er fremme i Battambang sidst 

på eftermiddagen, hvor vi finder 

hotellet. 

Overnatning: Hotel Bambu 

 6. dag 

Battambang 

Efter morgenmaden skal I på en 

cyheltur i den fredelige by for at 

opleve huse som de har set ud i 

generationen, små butikker, børn 

der venligt råber ”hallo” . produk- 

tion af ”Sticky Rice” og den 

traditionelle  Fiskepasta  

”Prahok”. 

Om eftermiddagen er der mulig-

hed for at opleve det lokale 

museum og se de elegante villaer 

fra den franske tid. 

Om aftenen skal vi overvære en 

lille cirkusforestilling lavet af 

Phare Ponleu Selpak, som er en 

lokal NGO der støtter børn og 

deres forældre 

Overnatning: Hotel Bambu 

7.dag 

Battambang – Siem Reap  

Turen går efter morgenmaden 

videre mod Siam Reap – der er 

omkring 170 km. og vejen er 

visse steder ikke så god men 

omgivelserne er smukke. 

Der er et besøg på en silkefabrik 

før I er fremme i Siam Rep 

omkring kl. 13 hvor der spises 

frokost. 

Om eftermiddagen besøger Angkor 
National Museum, som er et dybt 

kulturelt vartegn i Siem Reap  

Turistklasse: Hotel La Niche 
1.kl: hotel Tara Angkor 
 
8. dag 

Angkor Thom 
Efter morgenmaden på hotellet 
besøges flere forskellige templer 
bl. a. Bayon. Baphuon Templet 
”Elefantens terrasse”,  der er en 
kæmpe plads brugt til seremonier 
og meget meget andet. 
Turistklasse: Hotel La Niche 
1.kl: hotel Tara Angor 
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9. dag 
Siem Rep 
I dag skal I nyde hotellet og 
lokalsamfundet for det er fridag i 
dag. 
Turistklasse: Hotel La Niche 
1.kl: hotel Tara Angkor 
 
10. dag 

Bang Mealea og det flydende 

landsby 

Efter morgenmaden skal vi 

besøge Bang Mealea templet dybt 

inde i skovene. 

Beng Mealea er et stort tempel 

omgivet af og delvist overgroet af 

jungle nær Phnom Kulen National 

Park  

Templet bygget af store sand- 

stens blokke prydet med både 

hinduistiske og buddhistiske 

skildringer er orienteret mod øst. 

At dømme udfra sin stil mener 

arkæologer, at Beng Mealea blev 

bygget af kong Suryavarman II i 

første halvdel af det 12. århun -

drede lige før eller omkring 

samme tid som Angkor Wat, men 

ingen ved hvor gammelt stedet 

er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alle tilfælde er det en fantastisk 

oplevelse i pagt med naturen. 

Efter frokost på en lokal 

restaurant skal vi besøge ”Den 

flydende by”. 

Det går det til Tonle Sap søen 
hvor vi besøger Kompong khle-
ang, der ligger ca. 55 km. fra 
Siem Rep. 
  
I området bor omkring 10.000 
mennesker og mange af dem 
lever af fiskeri. 
  
I den våde sæson sejler man 

mellem husene og i den tørre 
sæson ser man op til husene, 
som er bygget på høje stolper. 
  
Et besøg her er et meget 
interessant hos en meget 
håndarbejdende befolkning. 
  
Sidst op eftermiddagen går det 
tilbage til hotellet.  
Turistklasse: Hotel La Niche 
1.kl: hotel Tara Angkor 
 

11. dag 

Siam Rep-Kep 

Efter morgenmaden går det til 

lufthavnen hvor i flyver tilbage til  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phnom Penh. 

Her venter en bil på at at køre til 

Kep – en tur på 3-4 timer 

 
Her skal i bo på et godt hotel 
enten nær ved stranden eller 
direkte til stranden. 
 
11.dag-14.dag 
Kep 
I nyder de dejlige omgivelser og 
måske endelig lukke den bog i 
endnu ikke har haft tid til at 
lukke 
Turistklasse:  
Raingsey Bungalow 
1. kl. Samanea Resort 
 
14.dag 
Kep-hjemad 
I nyder de dejlige omgivelser og 
måske endelig lukke den bog i 
endnu ikke har haft tid til at 
lukke 
  
 
15.dag 
Hjemme 
I løbet af morgenen eller 

formiddagen hjemme i Danmark 
efter en dejlig tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  


