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14-daagse privé reis Thailand, Laos en Cambodja  
Met optionele strandverlenging aan het einde van de reis. 

 

 

Indochina is een geografische term voor dat deel van Azië 
dat bestaat uit het huidige Vietnam, Laos en Cambodja. 
Deze reis beging in Thailand hier stap je aan boord van 
een boot die over de Mekong rivier naar Laos vaart. De 
Mekong rivier is bijna 5.000 kilometer lang en stroomt 
door zes Aziatische landen . 
 
De voormalige koningsstad Luang Prabang staat bekend 
om zijn  vele boeddhistische tempels en is prachtig 
gelegen in een bocht van de Mekong rivier.  
In Siem Reap in Cambodja ligt het imposante en 
mysterieuze tempelcomplex Angkor verscholen in het 
oerwoud.  
 
Tijdens deze avontuurlijk reis door het voormalige Franse 
Indochina maak je kennis met al het natuurschoon dat 
Laos en  Cambodja te bieden heeft. Traditionele dorpen 
van kleurrijke bergvolkeren, mysterieuze tempelsteden 
en oude handelssteden met een koloniale grandeur 
vormen het decor van deze avontuurlijke en fascinerende 
rondreis. Ontdek de vele gezichten van deze intrigerende 
landen te voet, met de boot en op de fiets. 

YOUR DESTINATION INDOCHINA 
 



DAG 1   Amsterdam – Bangkok 
Vertrek vanaf Amsterdam naar Bangkok 
  
DAG 2  Bangkok - Lanjia Lodge (HB) 
Aankomst Bangkok en doorvlucht naar Chiang Rai, in het uiterste noorden van Thailand, vlakbij de grenzen 
met Laos en Myanmar. Na aankomst een transfer naar Lanjia Lodge  gelegen aan de rivier bij Chiang Khong.   
 
DAG 3  Lanjia Lodge (FB) 
Kennismaking met de Hmong en Lahu tribes uit  de  Gouden driehoek en de Pla Buek, de grootste 
zoetwatervis van de Mekong rivier waarna een tour van de dorpjes gelegen in dit gebied.  
 
DAG 4   Lanjia Lodge -Chiang Khong – Pakbeng (FB) 
Vanmorgen vroeg gaat u de grens over naar Laos en stapt u aan boord  van de  LuangSai cruise. Al varend 
over de Mekong  maak je kennis met het  leven op het platteland langs de rivier. Aankomst  voor 
zonsondergang in Pakbeng voor diner en overnachting in de LuangSay Lodge .   
 
DAG 5   Pakbeng – Pak ou - Luang Prabang (LO) 
Na het ontbijt gaat de reis per boot verder.  bezoek aan de mysterieuze boeddhistische grotten van Pak Ou, 
waarin duizenden boeddha beelden verscholen zijn. Aankomst in Luang Prabang en transfer naar hotel. 
 
DAG 6  Luang Prabang inclusief citytour ½ dag met gids (LO) 
Luang Prabang, de meest bezienswaardige stad van Laos heeft een rijk verleden en is in 1995 toegevoegd 
aan de Werelderfgoedlijst van Unesco.  De stad ligt op een schiereiland – gevormd door de Mekong rivier en 
haar zijrivieren – en herbergt veel natuurschatten . 
 
DAG 7  Luang Prabang- Vang Vieng-Vientiane (LO)  
Vroeg vertrek per auto met chauffeur  van Luang Prabang  naar Vientiane  met onderweg  bergen en  
prachtige vergezichten en een bezoek aan het idyllisch gelegen dorpje Vang Vieng. Na aankomst in Vientiane 
staat een stadswandeling op het programma. 
 
DAG 8 Vientiane -Siem Reap (LO) 
Vroege ochtend vlucht van Vientiane naar Siem Reap in het Noorden van Cambodja voor een bezoek aan 
Angkor , een van de belangrijkste archeologische sites van Zuidoost-Azië.  
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DAY-TO-DAY PROGRAMME 
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DAG 9 en 10  Siem Reap (LO) 
Angkor Wat strekt zich uit over ongeveer 400 km2 uit en bestaat uit tal van tempels, kunstwerken (bekkens, 
dijken, reservoirs, kanalen) en verbindingswegen. Het archeologisch park Angkor bevat de restanten van de 
verschillende hoofdsteden van het Khmer Rijk, van de 9e tot de 15e eeuw. Er is keuze uit een bezoek met 
auto met chauffeur, tuk tuk of fiets. 
 
DAG 11   Siem Reap –Phnom Penh (LO)  
Vliegreis naar de hoofdstad van Cambodja en overnachting in Amanjaya Pancam hotel met een mooie 
ligging aan de boulevard, naast het Archeologisch Museum en het Koninklijk paleis. 
 
DAG 12    Phnom Penh:  ½ dag citytour (LO) 
Phnom Penh‚ de hoofdstad van Cambodja‚ is een typisch Aziatische stad met kleurrijke markten‚ 
eetstalletjes‚ terrasjes‚ straatverkopers en unieke gebouwen. Naast de mooie bezienswaardigheden en 
koloniale grandeur tref je hier ook de stille getuigen van het  geweldadige Rode Kmer  aan.  
 
DAG 13    Retour Amsterdam of per trein van Phnom Penh naar de Zuidkust 
Vandaag vlieg je terug via Bangkok naar Amsterdam of kun je het verblijf verlengen met een verblijf aan zee. 
In het laatste geval brengt een mooie treinreis je naar de Cambodjaanse Rivièra waar keuze is uit mooie 
strand hotels. Kep was vroeger de badplaats van vooraanstaande Cambodjanen en Fransen en zij bouwden 
hier luxueuze koloniale villa’s.  Dat betekent Koloniaal genieten op een mooi breed zandstrand en in de 
omgeving nog veel rust en de prachtige natuur van het nationaal park op steenworp afstand. 
 
Hotel opties: 
Kep : Le Bout du Monde  
Kep : Knai Bang Chat Resort 
Song Saa resort, gelegen op een privé eiland voor de kust 
Alila Resort op Koh Russey eiland (geopend vanaf augustus 2017) 
Six Sences Resort op Krabey eiland 
4 Rivers Floating Lodge, aan de rivier bij de Thaise grens 
 
 
 
 
 


