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€ 3400 Gastvrij Laos & Cambodja  

Zondag 3 maart tot zondag 17 maart 2019 | 15 dagen 

• Rondreis doorheen twee verrassende landen 
• Bezoek aan het prachtige Angkor Wat 
• Combinatie van natuur en cultuur 
• Laag singlesupplement! 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

We gaan op ontdekkingstocht doorheen 2 zeer verschillende  
Aziatische landen.  
 

Laos, een arm, gastvrij land met een onmetelijke natuur en nog 
vele authentieke nederzettingen, etnische minderheden en een waaier 
aan kleinschalige ambacht- en kunstvormen. We trekken het 
binnenland in waar de Mekong centraal staat en genieten van de  
ongerepte natuur in Laos. We verkennen de 2 belangrijkste steden van 
Laos: Luang Prabang, de historische hoofdstad, door de Unesco  
uitgeroepen tot werelderfgoed; en Vientiane - de huidige hoofdstad. 
 

Vervolgens nemen we het vliegtuig naar Siem Reap in Cambodja.  
We bezoeken de overblijfselen van de Khmer-cultuur met als hoogte-
punt het complex van Angkor Wat, ook op de Unesco- werelderf-
goedlijst. 
 

Maar ook het leven van de plattelandsbevolking en van de arme  
vissers op en rond het Tonle Sap meer krijgt onze aandacht. Oorlog 
was nooit ver weg in de geschiedenis van Cambodja, ook niet in de 
recente. De slachtoffers van landmijnen bepalen mee het beeld en de 
toekomst van Cambodja.  
 

Twee landen, twee invalshoeken met de gemeenschappelijke  
kenmerken van gastvrijheid, authenticiteit en hartelijkheid. 
 

Voorreisvergadering: zondag 20 januari 2019 om 14u. 
 

 

in dubbel € 3500 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max. 20 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: internationaal paspoort  
(min. 6 maanden geldig na de aankomstdatum). 

Visum Laos - visum Cambodja wordt door ons geregeld. 

Vaccins & medicijnen: www.itg.be. Vraag om info bij boeking. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Thai Airways in economy class 
- Business Lounge in Bangkok op de heenreis 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in kwalitatieve hotels volgens programma 
- Maaltijden op basis van VOLPENSION 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
- Visum Laos & visum Cambodja 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfert vanuit Lochristi  
- Reis– en annulatieverzekering     naar Zaventem: € 40 pp.  
- Persoonlijke uitgaven & fooien    

€ 3850 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 100 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 



Gastvrij Laos & Cambodja  

Zondag 3 maart tot zondag 17 maart 2019 | 15 dagen 

 Dag 1: Brussel - Bangkok 
Vertrek vanuit Brussel naar Bangkok met Thai Airways.  

Dag 2: Bangkok - Vientiane (M-A)  
In de vroege morgen aankomst in Bangkok en aansluitende 
vlucht naar Vientiane (Laos). Visumformaliteiten en transfer 
naar het hotel. We starten ons bezoek met een city tour. Op 
het programma: de Wat Si Saket tempel gelegen tegenover 
het presidentieel paleis en de oudste tempel van Vientaine; de 
Wat Ho Pra Kheo en de Patuxai. We sluiten de dag af met een 
wandeling langs de Mekong bij zonsondergang. Avondmaal en 
overnachting in Mercury hotel 4*.  

Dag 3: Vientiane - Luang Prabang (O-M-A)  
Ontbijt. In de ochtend bezoeken we de Talat Sao - de lokale 
ochtendmarkt en rijden vervolgens tot net buiten Vientiane 
voor een bezoek aan de Pha That Luang. Late lunch en transfer 
naar de luchthaven voor een vlucht naar Luang Prabang. 
Avondmaal en overnachting in het mooie en rustig gelegen 
Villa Santi Resort 4* in Luang Prabang.  

Dag 4: Luang Prabang - Kamu Lodge (O-M-A)  
Na het ontbijt boottocht over de Mekong. Onze eerste stop, 
een bezoek aan de Tham Ting en de Tham Theung  grotten. 
Terug aan boord voor de lunch. Onze volgende bootstop is 
Ban Xang Hai bekend om zijn productie voor lokale rijstwijn. In 
de late namiddag bereiken we Kamu Lodge 3*. We nemen 
onze intrek in luxe canvastenten  gelegen in volle natuur, mid-
den de rijstvelden en de jungle. Voor het avondmaal nemen 
we nog rustig de tijd om bij zonsondergang te aperitieven. 
Avondmaal en overnachting in Kamu Lodge. 

Dag 5: Omgeving Kamu Lodge (O-M-A)  
Op zoek naar goud in de Mekong? En hoe wordt rijst geplant 
en geoogst? Na het ontbijt nemen we de boot op de Mekong 
naar de start van onze wandeling. We brengen ook een be-
zoek aan de tijdelijke verblijven van de boeren tijdens de rijst-
oogst. Lunchen doen we in de Lodge. Na de middag bezoeken 
we het dorpje Yo Hai waar de Kamu bevolking woont. Bij de 
retour in de lodge inleiding op de Laotiaanse keuken. Na het 
avondmaal een laatste overnachting onder de sterren op deze 
magische plek. 

Dag 6: Kamu Lodge - Ban Tha Souang - Hongsa (O-M-A)  
Na het ontbijt vertrekken we met onze boot op excursie naar 
het binnenland van Laos. We varen tot Ban Tha Souang. On-
derweg bezoeken we het dorpje  Ban  Bo  Houey  Ka  van de 
etnische  Lao . Lunch op de boot. In Ban Tha Souang stappen 
we over in camionetten die ons naar Hongsa brengen, het 
stadje van de witte olifanten. We nemen er onze intrek in Sou-
phaphone Guest House, basis accommodatie, maar het beste 
van de streek. Avondmaal in restaurant nabij de guesthouse.  

Dag 7: Hongsa - Ban Tha Souang - Pakbeng (O-M-A) 
In de voormiddag wandelen we naar het nabijgelegen Ban 
Viengkeo met bezoek aan de plaatselijke tempel Vat Viengkeo. 
Nadien afspraak in het plaatselijk schooltje. We wandelen 
terug naar het hotel op de olifant of te voet. Lunch. In de na-
middag vertrekken we terugmet de camionetten richting Ban 
Tha Souang om daar over te stappen op onze boot die ons 
naar Pakbeng brengt. Avondmaal en overnachting het comfor-
tabele Hotel Le Grand Pakbeng 4*.  

Dag 8: Omgeving Pakbeng (O-M-A)  
We maken een bijzondere  dagwandeltocht in de omgeving 
van Pakbeng, het landschap is er schitterend en zeer afwisse-
lend: door jungle, langs de akkers en rijstvelden van de Khmu 
wiens dorpen we bezoeken. Picknick onderweg.  

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

In de vroege namiddag komen we terug in het comfortabele 
resort. Vrije tijd. Avondmaal op in Hotel Le Grand Pakbeng 4*.  

Dag 9: Pakbeng - Luang Prabang (O-M-A) 
Ontbijt en vertrek naar Luang Prabang met bezoek aan enkele 
dorpjes langs de oevers en lunch aan boord. Bezoek aan Wat 
Aham, Wat Visoun en de Wat Xiang Thong. Avondmaal en 
overnachting in Villa Santi Resort 4*. 

Dag 10: Luang Prabang en omgeving (O-M-A)  
Facultatief: in vroege ochtend per tuc tuc naar de stad. Geza-
menlijk ontbijt. Bezoek aan het koninklijk paleis en de Vat Mai 
Suwannaphumaham. Daarna verlaten we de stad voor een 
bezoek Ban Na Ouh. We maken een wandeling door de rijst-
velden in Baan Ouh. Tegen de middag bezoek aan de water-
vallen van Khuang Si. Lunch. In de namiddag bezoek aan dorp-
je van de Tai Lue in Ban Phanom. Uurtje voor zonsondergang 
klim naar de Mount Phousi. Nadien is er vrije tijd op de avond-
markt. Avondmaal in de stad. Overnachting in Villa Santi Re-
sort 4*.  

Dag 11: Luang Prabang - Siem Reap (O-M-A)  
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor onze vlucht 
naar Siem Reap. Visumformaliteiten. Transfer het hotel. Vrije 
namiddag. Avondmaal en overnachting in Tara Angkor hotel 
4*. 

Dag 12: Siem Reap - Sites van Angkor (O-M-A)  
Na het ontbijt beginnen we met een van de highlights van 
deze reis: de sites van Angkor. Sommige tempels zijn nog bijna 
volledig overgroeid door een alles innemende jungle, andere 
zijn prachtig hersteld en vrij gemaakt van honderden anti-
persoonsmijnen en van boomwortels dikker dan olifantenpo-
ten. Een stukje werelderfgoed dat kan wedijveren met de 
schitterendste sites op aarde. Zonsondergang van op de 
Phnom Bakheng gevolgd door een avondmaal met Khmer 
dansen en overnachting in Tara Angkor hotel 4*.  
 
Dag 13: Siem Reap (O-M-A)  
Na het ontbijt gaan we op weg naar het tempelcomplex van 
Bayon. Onderweg houden we halt bij kleine dorpjes en lokale 
ambachten. Lunch in de stad. In de namiddag bezoek aan het 
project van Handicap International Belgium. Bezoek kunst-
school Les Chantiers-Ecoles. Diner-buffet in de stad en over-
nachting in Tara Angkor hotel 4*. 

Dag 14: Siem Reap - Bangkok (O-M)  
Na het ontbijt bezoeken we in de voormiddag de lokale Cam-
bodiaanse en de ingeweken Vietnamese vissers. Lunch in de 
stad en vrije namiddag tot transfer naar de luchthaven voor de 
vlucht om 20h45 met Thai Airways naar Bangkok. 

Dag 15: Bangkok - Brussel  
Aansluitende vlucht met Thai Airways naar Brussel waar we 
aankomen in de vroege ochtend. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  

vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief.  


