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Noordoost-Cambodja: platteland en natuur

$1,243 per persoon

7 dagen - 6 nachten
boek

Noordoost-Cambodja: natuur en platteland
Ontdek het minder toeristische noord-oosten van Cambodja

Over deze reis

Je start deze reis vanuit Phnom Penh, van waar je naar het noordoosten van Cambodja gaat, een gebied waar niet veel
toeristen komen. Je eerste stop is Kratie. Hier kun je met een beetje geluk de Irawaddy-dolfijnen spotten. Vervolgens reis
je naar Banlung, de uitvalsbasis voor je trekking in het Virachey National Park. 2 dagen trek je door dit park, met
oerwoud, bergen en riviertjes. Je overnacht in een hangmat, in de natuur. Na de trekking reis je door naar Stung Treng.
Vanuit deze plaats maak je een trip naar de Mekong-watervallen op de grens met Laos.

Wat ga je doen

Wat ga je doen (teksten niet te lang maken)
Trekking in Mondulkiri, Elephant Valley Project
Maak kennis met de Bunong-bevolking
Bezoek aan de Busra Waterval
Fietsen op het eilandje Koh Trong
Dolfijnen spotten in Kampi
Bezoek aan de Mekong-watervallen
Transfers per auto met chauffeur

Waar

Wil je actief zijn tijdens je reis in Cambodja dan is deze reis met de 2-daagse trekking in het National Park
Virachey een mooie aanvulling op de tempels van Angkor. Via Kratie, een plek aan de Mekong-rivier waar je
met een beetje geluk dolfijnen kunt spotten, reis je naar het noordoosten, naar de plaats Banlung (Ratanakiri).
Hier maak je een 2-daagse trekking door het grootste nationale park van het land, Virachey. Tot slot reis nog
verder naar het noorden, tot vlak aan de grens met Laos. Hier ligt een prachtig gebied met watervallen en een
verzonken bos.

Programma

Dag 1: <p><strong>Phnom Penh naar Kratie | </strong>Per auto reis je van Phnom Penh naar Kratie.
Onderweg stop je bij het oude Wat Hanchey. 's-Middags fiets je over het eilandje Koh Trong.</p>
Dag 2: <p><strong>Kratie naar Ratanakiri | </strong>Van Kratie ga je vandaag via Kampi (Irawaddydolfijnen) naar Banlung (Ratanakiri).</p>
Dag 3: <p><strong>Ratanakiri - trekking | </strong>Je start vandaag met de 2-daagse trekking. Overnachting is
in de openlucht bij een waterval.</p>
Dag 4: Trekking | Opnieuw in de benen vandaag, met aan het einde van de wandeling en een duik in het water
bij het eilandje Koh Pong. Daarna met een boot terug naar de bewoonde wereld.

Dag 5: <p><strong>Ratanakiri naar Stung Treng | </strong>Van Banlung ga je naar het noordwesten, naar
Stung Treng, niet ver van Laos.</p>
Dag 6: <p><strong>Stung Treng |</strong> Met een kleine boot maak je vandaag een trip langs de Mekongwatervallen en het verzonken bos op de grens van Laos.</p>
Dag 7: <p><strong>Stung Treng naar Siem Reap | </strong>Met de auto word je vandaag naar Siem Reap
gereden. Of misschien wil je naar Laos…. .</p>

Extra info

De prijs van deze reis is gebaseerd op 2 reizigers, laagseizoen, onder voorbehoud van beschikbaarheid van
de geplande hotels en inclusief CO2-compensatie.
We zijn uitgegaan van standaardhotels. Maar het is ook goed mogelijk om luxere hotels te kiezen. De reis kan
altijd op allerlei manieren worden aangepast.
Deze reis sluit aan op een rondreis over
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Land:

Cambodja

Avontuur:

Wandelen
Natuur

Weetje:

De Cambodjaanse vlag is de enige ter wereld met een gebouw erop. Uiteraard, dit gebouw is dan ook Angkor
Wat.

Reistips:

Natuurlijk brengen de meeste reizigers een bezoek aan de tempels van Angkor tijdens een bezoek aan
Cambodja. Maar naast Angkor zijn de relaxte steden Kampot en Battambang zeker een bezoek waard. Stap
daar bijvoorbeeld op de fiets en ontdek het platteland.
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Modi architecto qui exp
Ms. Lenora Kilback DDS - Israel
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Architecto laboriosam qui distinctio dolorum ut voluptas rerum molestiae. Qui autem adipisci est consequatur.
Mollitia asperiores et ad in voluptatem. Sunt voluptas vero suscipit. Quas mollitia qui dolorem nulla. Minima
libero dignissimos natus. Quis molestiae exercitationem ut aliquam hic quam atque cumque.
Samantha Kunde - Norfolk Island
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