Romantisch Cambodja
Een 11 daagse honeymoon

Cambodja is de perfecte achtergrond voor een romantische vakantie. Ga op exclusieve excursies richting de
Ankor tempels en kom tot rust op het platteland. Wordt gezegend door monniken en ontspan aan de
tropische stranden. De ultieme honeymoon wacht in dit land op jullie.
Inclusief:
 Accommodatie op basis van een dubbelkamer
 Maaltijden zoals vermeld in het programma
 Engels sprekende gids
 Transfers zoals vermeld
 Drink water en verfrissende handdoekjes
Exclusief
 Niet vermelde maaltijden en services
 Internationale en nationale vluchten
 Fooien, camera toesalgen
 Visum voor Cambodja
 Persoonlijke uitgaven
Dag 1 Siem Reap
(diner)
Na aankomst, ontmoet je de Engelsprekende gids. Na de transfer naar het hotel, even opfrissen voor een
luxueus diner in het Embassy Restaurant. Een exclusief etentje verzorgd door de culinaire chefs Pol en Sok,
beter gekend als The Twins.
Overnachting in Siem Reap in het Navutu Dreams Resort & Spa.
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Dag 2 Siem Reap
(Ontbijt, lunch)
Vandaag een vroege dag die start om 04:30. Met een ‘remork’, gelijkaardig aan een Thaise tuk tuk ga je
richting de Bakheng Tempel. Na een kleine wandeling door het donkere woud bereik je de top en zie je een
spectaculaire zonsopgang over de vlaktes van Angkor.
Erna ga je naar Srah Srang Baray waar je een champagne piknik ontbijt staat te wachten met een idyllische
achtergrond. Hierna ga je richting Ta Prohm, een tempel van de 12de – 13de eeuw. Erna ga je naar Siem Reap
voor de lunch in een gekend restaurant Marum voor kennis te maken met lokale topgerechten.
Een bezoek aan Angkor Wat, gekend voor zijn meer dan 2000 Apsara dansers, mag zeker niet ontbreken om
vervolgt te worden door een bezoek aan de oude stad van Angkor Thom. Dit was de laatste staf van het
Grote Khmer Rijk waar prachtige beeldhouwwerken nog te bezichtigen zijn. Na deze bezoeken, even
bekomen op een ontspannend tocht in een boot terwijl je geniet van de zonsondergang met een cocktail in je
hand.
Na het eten, is er een show voorzien door Phare, het Cambodiaans circus. Om 20:00 starten professionele
artiesten voor een adembenemend spectakel.
Overnachting in Siem Reap in het Navutu Dreams Resort & Spa.

Dag 3 Siem Reap
(Ontbijt)
In de ochtend ga je richting de parel van de Angkor zone, namelijk de pittoreske tempel van Banteay Srei.
Dit is een van de best bewaarde tempels. Vervolgens ga je richting de Golden Silk Peach Farm. Dit is een
NGO dat originele Khmer know – how toepast in de activiteiten van vandaag zoals het maken van zijde. Zij
houden de traditionele manier in leven en zorgt daardoor voor verschillende job opportuniteiten in deze
regio.
Na de lunch in Seam Reap, ga je richting Ta Brak waar je kan rondkuieren op een plaatselijk kleurrijk
marktje. Neem tenslotte zeker ook deel in een speciale Boeddhistische traditie samen met monniken.
Overnachting in Siem Reap in het Navutu Dreams Resort & Spa.
Dag 4 Siem Reap – Phnom Penh
(Ontbijt)
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Phnom Penh. Bij aankomst na je vlucht word je opgewacht
door de Engelsprekende gids die je begeleidt naar je transfer nar je hotel.
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Phnom Penh was ondanks zijn turbulente verleden ooit een van pareltjes van Cambodja. Zie de sporen nog
van dit rijke verleden, ontdek de koloniale gebouwen en zie de smeltkroes van Aziatische en Westerse
tradities samenkomen.
Na het inchecken in het hotel, staat er een luxueuze afternoon tea gepland. In de late namiddag scheep je in
voor een spectaculaire cruise op de unieke Kanika boot.
Varend op de Tonle en de Mekong Rivier ga je genieten van een gastronomische maaltijd tijdens een
prachtige zonsondergang. Overnacht in Phnom Penh in het Amanja Pancam Suites.

Dag 5 Phnom Penh
(Ontbijt, lunch)
We starten de ochtend met een wandeling via Boeung Keng Kang, dan via de nauwe straatjes naar Wat
Lanka, een van de oudste pagodes in Phnom Penh om tenslotte naar het Independence Monument te gaan.
Onderweg ga je pagodes passeren, lokale shops en zo veel meer om dan in een lokaal marktje te eindigen
vol met ‘colour local’. Na hier even te hebben rondgesnuffeld loopt de wandeling verder richting het
Keizerlijk Paleis. Sinds 1866 vind je hier de Zilveren Pagode gewijd aan Boeddha.
Na de lunch ben je vrij. Passeer zeker eens via de Central Market. Dit is een van de grootste markten in
Cambodja dat zeker de moeite waard is voor het vinden van traditionele souvenirs.
Overnacht in Phnom Penh in het Amanja Pancam Suites.

Dag 6 Phnom Penh – Sihanoukville
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(Ontbijt)

Vandaag start de dag vroeg in Wat Botum. Dit is een van de vijf originele Wats sinds 1422. Deze is gekend
als de Tempel van de Lotus Bloesems. En hier wacht je een bijzondere gebeurtenis. Gedurende een prive
ceremonie met de monniken ervaar je een unieke ervaring. Een zegening dat plaats vindt in de belangrijkste
plaats voor de Thammayt Boeddhisten.
Na deze ceremonie ga je richting Sihanoukville. Een van de prachtige strandbestemmingen in Cambodja. In
de namiddag ben je vrij om hier ook van te genieten zoals komende dagen.
Overnacht in Sihanoukville in het Naia Resort.

Dag 7 Sihanoukville
Volledig vrije dag zelf te bepalen.
Overnacht in Sihanoukville in het Naia Resort.

(Ontbijt )

Dag 8 Sihanoukville
Vandaag is de dagplanning volledig vrije keuze.
Overnacht in Sihanoukville in het Naia Resort.

(Ontbijt)

Dag 9 Sihanoukville – Kep
(Ontbijt, lunch, diner)
Een drie uur durende transfer brengt je van Sihanoukville naar Kep, een van de meest prestigieuze resorts
van Cambodja. Check in bij je resort dat bestaat uit een aantal villa’s vlak aan de zee gelegen. Je hebt even
vrije tijd.
Erna staat er een bezoek gepland aan de populaire krabmarkt van Kep. Geniet van de lunch aan een van de
eetkramen met vers gevangen eten. ’s Avonds geniet je van een memorabel diner bij kaarslicht.
Overnacht in Kep in Knai Bang Chatt.
Dag 10 Kep
(Ontbijt, lunch, diner)
Na een korte tuk tuk rit, gevolgd door een boottocht, word je naar de mooie stranden van Koh Tonsay
gebracht. Een rustige bestemming, ideaal om te relaxen. Snorkel door de heldere waters en geniet terwijl de
gids een bbq op het strand voorbereid met de meest verse ingrediënten.
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Eindig je dag met een diner op een dakterras dat een prachtig uitzicht biedt over de tuin en de zee. Geniet
van de laatste avond met een romantisch diner bij kaarslicht.
Overnacht in Kep in Knai Bang Chatt.
Dag 11 Kep – Phnom Penh
De transfer brengt je op gepaste tijd naar de luchthaven voor de terugvlucht.
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