
4 DAGES RUNDREJSE I CAMBODJA  
Forlæng din ferie med en mini-rundrejse til Cambodja, og få højdepunkterne fra et andet af 
Sydøstasiens mest spændende lande med – med dansk rejseleder

4 dages badeferie
i Hua Hin

4 dages rundrejse
i Cambodja

Cambodja var indtil slutningen af 70’erne lukket for rejsende på grund af Pol Pots brutale regime. Landet er dog 
sluppet af med De Røde Khmerer, hvilket betyder, at vi nu kan rejse i et af Sydøstasiens mest spændende 
lande. Cambodja vil utvivlsomt gøre indtryk på godt og ondt: Vi oplever blandt andet den smukke solnedgang 
over det fantastiske tempelområde Angkor Wat og ser også de gruopvækkende massegrave ved Killing Fields, 
lidt uden for hovedstaden Phnom Penh. Med på forlængelsen følger dansk rejseleder.

DAGSPROGRAM
Dag 1. Phnom Penh
Vi ankommer til Cambodjas hovedstad, Phnom Penh, hvor vi indkvarterer os på vores hotel og spiser 
aftensmad på en lokal restaurant.

Dag 2. Nationalmuseet, kongepaladset, Wat Phnom-templet, Killing Fields
Nationalmuseet er første stop på vores sightseeingtur. Museet er bygget i khmer-stil og rummer verdens største 
samling af fund fra khmertiden fra det 4. til det 13. århundrede. Som et lille kuriosum er taget hjemsted for en 
stor koloni af flagermus!

Vi skal også se det imponerende kongepalads fra 1866, som er Cambodjas svar på Grand Palace i Bangkok. 
Det er dog ikke hele paladset, der er åbent for offentligheden. Ved paladset ligger Sølvpagoden, som er 
navngivet efter de 5.000 tunge sølvfliser, der dækker pagodens gulv. Her er også en spændende samling af
Buddhafigurer i guld, sølv, bronze og krystal.

Vi besøger endvidere det buddhistiske Wat Phnom-tempel, som ligger på en lille bakketop på det sted, hvor 
byen blev grundlagt. Templet blev bygget i 1373, men er blevet restaureret flere gange i løbet af det 19.
århundrede. Vi kigger også nærmere på den gigantiske centrale markedshald, som, da den åbnede i 1937, 
sagdes at være den største i Asien. Markedet består af en central kuppel, og i de fire længer, der stikker ud af 
kuplen kan man købe alt fra lokale specialiteter til sølv, guld og ædelsten.

Efter frokost på en lokal restaurant skal vi kigge nærmere på Cambodjas triste fortid under Pol Pots styre. Vi 
besøger Tuol Svay Prey-skolen, som i 1975 blev omdannet til et fængsel af De Røde Khmerer og navngivet S-
21. I perioden 1975-1978 fungerede fængslet som torturkammer, og for mere end 17.000 mennesker blev 
opholdet i S-21 sidste stop, inden de blev transporteret videre til udryddelseslejren i Choeung Ek (i dag kendt 
som The Killing Fields).

I dag er S-21 omdannet til museet Tuol Sleng til minde om de grusomheder, der fandt sted under De Røde 
Khmerer. Samtlige fanger, der opholdt sig her, blev fotograferet. På væggene er portrætterne udstillet, og 
desperationen står malet i deres ansigter. Stedet er i sandhed deprimerende at besøge og viser os menneskets 
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mest mørke sider. Vi kører fra Tuol Sleng-museet til The Killing Fields ved Choeung Ek cirka 15 kilometer fra 
Phnom Penhs centrum. I et højt tårn af glas vises 8.000 kranier af nogle af de mennesker, der endte deres 
dage i massegravene. Stedet er i dag yderst fredfyldt, men gemmer på en frygtelig historie.

Dag 3. Siem Reap, Angkor Thom, Bayon-templet, Elefanternes Terrasse, Den Spedalske Konges
Terrasse
Efter morgenmaden kører vi til Siem Reap, byen, der danner base for udflugter til de storslåede Angkor-
templer. Vi tjekker ind på vores hotel og ser frem til eftermiddagens tempelbesøg.

I dag skal vi besøge Angkor Thom, den sidste hovedstad i Khmerriget, opført i det 12. århundrede under kong 
Jayavarman VII. Ruinbyen på 9 km2 er omkredset af en kvadratisk, otte meter høj mur, og efter at have 
passeret indgangsporten flankeret af imponerende elefanter bevæger vi os ind til Bayon-templet, som ligger
præcis i midten af byen. Templet har 54 tårne med gådefulde, udskårne ansigter, som symboliserer de 54 
provinser i det store Khmerrige. Smukke relieffer skal vi også se på Elefanternes Terrasse og Den Spedalske 
Konges Terrasse. Vi overnatter i Siem Reap.

Dag 4. Tempelbyen Angkor Wat
I dag skal vi besøge den fantastiske tempelby Angkor Wat, som anses for at være det arkitektoniske 
højdepunkt i den klassiske khmerkultur. Hele tempelkomplekset dækker 20 x 50 kilometer og var i 800-1300-
tallet hovedstad for det mægtige Khmerrige, hvis magt og kulturelle indflydelse rakte langt ind i de
omkringliggende lande. Selve Angkor Wat er blot det største af mange templer, selvom det har lagt navn til hele 
området. Angkor Wat er et af de bygningsværker, der bliver ved med at forbløffe besøgende, og stedet 
efterlader ingen tvivl om, at Khmerriget har haft sin berettigede storhedstid. Hvis vejret tillader det, nyder vi 
solnedgangen over rismarkerne fra det smukke tempelområde, inden vi vender tilbage til hotellet.

Dag 5. Tid på egen hånd i Siem Reap og hjemrejse
Dagen er til fri disposition. Der er mulighed for at besøge nogle af byens seværdigheder eller få gjort de sidste 
indkøb, inden turen går mod lufthavnen, hvor der er afrejse mod København.

Pris per person kr. 4.998,- (april-oktober) og kr. 5.998,- (november-marts)
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.498,-

Prisen inkluderer
• Dansk rejseleder
• Fly Rangoon – Phnom Penh (via Bangkok) og Siem Reap – Bangkok 
• Udflugter og entréer jf. dagsprogram
• Indkvartering på hoteller i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse)
• Morgenmad dagligt
• Skatter og afgifter

OBS! Hvis man vælger forlængelse til Cambodja, går flyet fra Rangoon om morgenen på dag 11, og derfor
udgår dagen på egen hånd i Rangoon.

Bestilling
Rejseforlængelsen skal bestilles i forbindelse med bestilling af selve rejsen eller senest to måneder før afrejse.
Vi kan desværre ikke garantere ledig plads på hotel, fly osv. på alle afrejsedatoer. Du kan bestille pr. telefon på
36 98 98 98 eller via www.albatros-travel.dk – skriv i feltet ”bemærkninger”, hvilken rejseforlængelse du ønsker.

Albatros Travel A/S
Tøndergade 16
DK-1752 København V

+45 36 98 98 98
+45 36 98 98 99

Tlf.:
Fax:
Man - fre: 8:30 -17:00 
Lør - søn: 10:00 - 15:00

info@albatros-travel.dk
www.albatros-travel.dk

E-mail:
Web:

Side 2 af 2Rejseforlængelse i Cambodja

15-09-2013http://www.albatros-travel.dk/destinationer/asien/sydoestasien/cambodja/Pages/Forla...

http://www.albatros-travel.dk
mailto:info@albatros-travel.dk
http://www.albatros

