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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.

16-daagse reis INDOCHINA



BRIEF ITINERARY

DAG 1 Vliegreis Amsterdam – Bangkok

DAG 2 Aankomst Bangkok en transfer naar hotel

DAG 3 Vliegreis Bangkok – Chiang Mai en transfer naar het Anantara Hotel

DAG 4 Chiang Mai

DAG 5 Chiang Mai 

DAG 6 Chiang Mai – Chiang Rai 

DAG 7 Vertrek per boot naar Laos; overnachting in Luang Say Lodge

DAG 8 Aankomst per boot in Luang Prabang

DAG 9 Luang Prabang

DAG 10 Luang Prabang

DAG 11 Vliegreis Luang Prabang – Siem Reap

DAG 12 Siem Reap : bezoek Angkor Wat

DAG 13 Siem Reap : bezoek Angkor Wat

DAG 14 Vliegreis naar Phnom Penh

DAG 15 Phnom Penh

DAG 16 Phnom Penh – Sihanoukville of Bangkok
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DAG 1 Amsterdam – Bangkok
Vertrek per KLM om 18:00 uur vanaf Amsterdam naar Bangkok

DAG 2 Aankomst Bangkok 
Aankomst Bangkok airport om 09:50 en transfer naar hotel in Bangkok.
In de middag citytour Bangkok. De Thaise hoofdstad heeft prachtig versierde tempels, het beroemde Grote 
Paleis, maar ook kleinere wijkjes waar het lokale leven gewoon zijn gang gaat. De grote rivier die door heel 
Bangkok stroomt. kent vele zijrivieren en kanalen. Een boottocht over deze rivieren is echt een aanrader.

DAG 3 vliegreis Bangkok – Chiang Mai
Vliegreis naar het noorden van Thailand en transfer naar het Anantara Chiang Mai Resort & Spa. Het vijf 
sterren resort ligt vlakbij het centrum rustig aan de rivier, met een zwembad en restaurant dat uitkijkt over 
het water. 

DAG 4 en 5 Chiang Mai
De belangrijkste stad van het noorden heeft veel te bieden. Er zijn indrukwekkende tempels te vinden, zoals 
de prachtig op een berg gelegen Wat Doi Suthep, maar ook een beroemde avondmarkt. Op ongeveer 30km 
afstand ligt het olifanten-opleidingscentrum van Mae Sa, dat zeker een bezoekje waard is. Onder begeleiding 
van een lokale gids kun je een leuke fietstocht maken over rustige, groene landweggetjes, terwijl je 
honderden jaren oude tempels en ruïnes passeert. 

DAG 6 Chiang Mai – Chiang Rai
Transfer over land naar Chiang Rai, in het uiterste noorden van Thailand, vlakbij de grenzen met Laos. 
Onderweg maak je een aantal leuke stops en daarna verder naar Hotel The Legend in Chiang Rai. 
In de middag staat er een stadsbezichtiging van Chiang Rai op het programma, de meest noordelijke stad van 
het land die dateert uit 1262 en een paar mooie tempels huisvest.

DAG 7  Chiang Khong - Pakbeng
Na het ontbijt transfer naar Chiang Khong waar de  LuangSai boot klaar ligt voor de boottocht over de 
Mekong naar Laos. Lunch aan boord en voor zonsondergang aankomst in Pakbeng en check -in in LuangSay
Lodge . Diner op het terras , met uitzicht op de Mekong  rivier.
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DAG 8 Pakbeng – Luang Prabang
Na het ontbijt gaat de ontspannen bootreis verder langs een van de mooiste trajecten van de Mekong.
Hoogtepunt vandaag is het bezoek  aan de mysterieuze boeddhistische grotten van Pak Ou, waarin 
duizenden boeddha beelden verscholen zijn. Aankomst in Luang Prabang en transfer naar hotel.
The Luang Say Residence een  'Small Luxury Hotel‘ met een sfeervolle, koloniale stijl en is gelegen in een 
mooie tuin. Geheel in stijl staan bij het zwembad comfortabele ligbedden met bijzondere parasols.

DAG 9 en 10 Luang Prabang
De meest bezienswaardige stad van Laos heeft een rijk verleden en is in 1995 toegevoegd aan de 
Werelderfgoedlijst van Unesco. Het is een mooi voorbeeld van de vermenging van de traditionele 
architectuur en stedelijke structuren van Laos met Europese invloeden in de 19e en 20e eeuw. 
Het unieke, opmerkelijk goed bewaard gebleven stadsbeeld illustreert een belangrijke fase in het mengen 
van deze twee verschillende culturele tradities. De stad ligt op een schiereiland – gevormd door de Mekong 
rivier en haar zijrivieren – in een kleibassin omringd door kalkstenen heuvels die het landschap domineren. 

DAG 11 Vliegreis Luang Prabang-Siem Reap
Transfer naar de luchthaven van Luang Prabang voor de vlucht naar Noord Cambodja. Na aankomst in Siem 
Reap transfer naar het hotel. Het Belmond La Residence Angkor is gebouwd in traditionele Cambodjaanse 
architectuur en ligt in een rustig tuin met zwembad. 

DAG 12 en 13 Siem Reap. 
Angkor  is een van de belangrijkste archeologische sites van Zuidoost-Azië. Het strekt zich uit over ongeveer 
400 vierkante kilometer en bestaat uit tal van tempels, kunstwerken (bekkens, dijken, reservoirs, kanalen) 
en verbindingswegen. Het archeologisch park Angkor bevat de prachtige restanten van de verschillende 
hoofdsteden van het Khmer Rijk, van de 9e tot de 15e eeuw. De overblijfselen omvatten de beroemde 
tempel van Angkor Wat en de Bayon tempel in Angkor Thom, met talloze gebeeldhouwde decoraties. Het 
park wordt bewoond door mensen met voorouders uit de Angkor periode. 

DAG 14 Siem Reap – Phnom Penh
Vliegreis van Siem Reap naar Phnom Penh en check in het Sofitel Phnom Penh met een goede ligging.

DAG 15 Phnom Penh
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 overblijfselen van het macabere  Rode Kmer verleden aan. Stadsrondrit 
met bezoeken aan het Nationaal Museum, de Zilveren Pagode, het Koninklijk Paleis en de Wat  Phnom. 

DAG 16 Phnom Penh-Sihanoukville of terugreis via Bangkok naar Amsterdam


