
Vietnam & Kambodja –
LIGHT

13 DAGAR : HO CHI MINH CITY – SIEM REAP – SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH

Upplev det bästa av Vietnam och Kambodja tillsammans med en engelsktalande guide. Våra LIGHT-resor har ett

luftigare program än våra övriga rundresor, och bjuder på en väl avvägd mix av guidade upplevelser och tid för

egna upptäckter.

Upplev södra Vietnam och Kambodjas allra främsta sevärdheter kombinerat med lata dagar på stranden i

Sihanoukville. Vi inleder vår resa med cykelriksha i Ho Chi Minh City och båttur i Mekongdeltat innan vi

fortsätter till Kambodja och den fascinerande och mäktiga ruinstaden Angkor. Vi njuter av sol och bad vid

Sihanoukville innan vi avslutar med gripande historia i Phnom Penh. Du får uppleva storslagna sevärdheter

tillsammans med en engelsktalande guide samtidigt som du har gott om tid för egna upptäckter.

Avresor från 2020 kommer ha ett nytt omvänt program, som börjar i Kambodja och avslutas i Vietnam med sol

och bad i Mui Ne. Se separat program nedan.

        PROGRAM



PROGRAM 2019

DAG 1

Avresa från Sverige. Måltider och dryck serveras ombord.

DAG 2 HO CHI MINH CITY

Vi ankommer Ho Chi Minh City och hälsas välkomna av vår engelsktalande guide som kommer att vara med oss under dessa

dagar i Vietnam. Staden hette tidigare Saigon och än idag föredrar många vietnameser att använda det gamla namnet. Vi

äter en gemensam välkomstmiddag på hotellet. Efter middagen bekantar vi oss med staden genom att ta en kvällstur med

cykelriksha och se några av de största sevärdheterna som Notre Dame-katedralen, Postkontoret, Stadshuset och Ngoc

Hoang-pagoden. Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 3

I dag gör vi en båttur i det bördiga Mekongdeltat, som består av kanaler som kantas av små byar och fruktodlingar. Vi

besöker bland annat den flytande marknaden i Cai Be och får en inblick i hur lokalbefolkningen bor och lever vid floden.

Tillbaka i Ho Chi Minh City är resten av dagen programfri. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 4

Programfri dag för egna upptäckter. Kanske besöker du en av marknaderna eller något av stadens varuhus. Det finns

många fina områden att promenera i och flera intressanta muséer. Lunch och middag på egen hand.

DAG 5 SIEM REAP

På förmiddagen gör vi en spännande utflykt utanför staden till de berömda underjordiska Cu Chi-tunnlarna. De över 20

mil långa, smala tunnlarna i flera våningsplan var FNL:s bas för operationerna kring Saigon och de fungerade även som

skyddsrum under Vietnamkriget. På vägen stannar vi och får se hur man tillverkar rispapper. Vi äter lunch tillsammans och

därefter tar vi farväl av vår vietnamesiska guide och flyger till Siem Reap i Kambodja, där vi välkomnas av vår engelsktalande

kambodjanska guide. Kambodja har seglat upp som ett av Asiens mest populära turistländer. Kombinationen av fantastiska

sevärdheter och härliga stränder lockar många. Vi åker direkt till vårt hotell för incheckning. Lunch och middag ingår.

DAG 6

I dag gör vi en heldagsutflykt till ruinstaden Angkor, landets andliga och kulturella hjärta mitt i Kambodjas djungel. Angkor

består av över hundra tempel, varav det heligaste är mästerverket Angkor Wat, Kambodjas nationalsymbol. Det stora

tempelkomplexet från 1300-talet är tillägnat hinduismens gud Vishnu och är lika stort som Förbjudna staden i Peking. Vi

besöker även områdets centrum Angkor Thom och Tha Phrom, ett av Angkors vackraste tempel med närmare 300 olika

statyer, pelare och torn som med tiden har lindats in i djungelns väldiga trädrötter. Från Phnom Bakheng Hills ser vi den

vackra solnedgången innan vi åker tillbaka till Siem Reap och vårt hotell. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 7

Efter frukost gör vi en båttur på Sydostasiens största insjö, Tonle Sap, där vi besöker en flytande fiskeby med både skola

och polisstation. Sjön Tonle Sap är mycket viktig för Kambodja eftersom den ger fisk och bevattning till närmare hälften av

befolkningen. Eftermiddagen är programfri. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 8 SIHANOUKVILLE

I dag flyger vi till badorten Sihanoukville för några dagars sol och bad. Sihanoukville har några av landets finaste stränder

och här kan man koppla av med en god bok och njuta av det blå havet. Föredrar man att aktivera sig rekommenderar vi en

snorkeltur eller en båtutflykt till någon av öarna längs kusten. Lunch och middag på egen hand.

DAG 9

Programfri dag för sol och bad. Lunch och middag på egen hand.

DAG 10

Programfri dag för sol och bad. Lunch och middag på egen hand.



DAG 11 PHNOM PENH

Vi lämnar Sihanoukville och reser med buss till Kambodjas huvudstad Phnom Penh vid Mekongfloden (ca 20 mil). Under den

franska kolonialmakten var staden känd som Asiens pärla och den har tidigare betraktas som den allra vackraste av de

franskbyggda städerna i Indokina. Trots krig och förfall har dock mycket av det gamla bevarats och restaurerats. På

eftermiddagen ankommer vi Phnom Penh där vi gör ett gripande besök vid minnesmärket Killing Fields och Toul Sleng,

skolan som var fängelse och tortyrcenter under Röda khmererna. Vi avslutar dagen med en gemensam avskedsmiddag.

Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 12

Efter en lugn förmiddag är det dags att säga farväl. Vi tar flyget tillbaka till Sverige.

DAG 13

Ankomst Sverige.

PROGRAM 2020

DAG 1

Avresa från Sverige. Måltider och dryck serveras ombord.

DAG 2 PHNOM PENH

Vi ankommer Kambodjas huvudstad Phnom Penh och hälsas välkomna av vår engelsktalande guide, som kommer att vara

med oss under dessa dagar. Vi åker till vårt hotell och checkar in. På kvällen samlas vi för en gemensam välkomstmiddag.

DAG 3

Under den franska kolonialmakten var Phnom Penh känd som Asiens pärla och den har tidigare betraktas som den allra

vackraste av de franskbyggda städerna i Indokina. Trots krig och förfall har dock mycket av det gamla bevarats och

restaurerats. På förmiddagen gör ett gripande besök vid minnesmärket Killing Fields och Toul Sleng, skolan som var

fängelse och tortyrcenter under Röda khmererna. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter. Lunch ingår, middag på

egen hand.

DAG 4 SIEM REAP

Vi tar ett morgonflyg vidare till Siem Reap, där vi blir mötta av vår engelsktalande lokalguide. Vi åker direkt ut på en båttur

på Sydostasiens största insjö, Tonle Sap. Sjön är mycket viktig för Kambodja eftersom den ger fisk och bevattning till

närmare hälften av befolkningen. Vi får bland annat se en flytande fiskeby med både skola och polisstation. Eftermiddagen

är programfri. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 5

I dag gör vi en heldagsutflykt till ruinstaden Angkor, landets andliga och kulturella hjärta mitt i Kambodjas djungel. Angkor

består av över hundra tempel, varav det heligaste är mästerverket Angkor Wat, Kambodjas nationalsymbol. Det stora

tempelkomplexet från 1300-talet är tillägnat hinduismens gud Vishnu och är lika stort som Förbjudna staden i Peking. Vi

besöker även områdets centrum Angkor Thom och Tha Phrom, ett av Angkors vackraste tempel med närmare 300 olika

statyer, pelare och torn som med tiden har lindats in i djungelns väldiga trädrötter. Vi åker sedan tillbaka till Siem Reap och

vårt hotell och har tid för egna aktiviteter. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 6 HO CHI MINH CITY

Vi lämnar Kambodja och flyger vidare till Vietnams största stad, Ho Chi Minh City. Staden hette tidigare Saigon och än

idag föredrar många vietnameser att använda det gamla namnet. Efter middagen bekantar vi oss med staden genom att ta

en kvällstur med cykelriksha och se några av de största sevärdheterna som Notre Dame-katedralen, Postkontoret, 

Stadshuset och Ngoc Hoang-pagoden. Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 7

På förmiddagen gör vi en spännande utflykt utanför staden till de berömda underjordiska Cu Chi-tunnlarna. De över 20

mil långa, smala tunnlarna i flera våningsplan var FNL:s bas för operationerna kring Saigon och de fungerade även som

skyddsrum under Vietnamkriget. På vägen stannar vi och får se hur man tillverkar rispapper. Vi återvänder till hotellet och



har sedan fri tid för egna aktiviteter. Kanske besöker du en av marknaderna eller något av stadens varuhus. Det finns många

fina områden att promenera i och flera intressanta muséer. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 8

I dag gör vi en båttur i det bördiga Mekongdeltat, som består av kanaler som kantas av små byar och fruktodlingar. Vi

besöker bland annat den flytande marknaden i Cai Be och får en inblick i hur lokalbefolkningen bor och lever vid floden.

Tillbaka i Ho Chi Minh City är resten av dagen programfri. Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 9 MUI NE

I dag lämnar vi storstaden och åker med buss till Mui Ne för några dagars sol och bad. Mui Ne är en liten fiskeby vid Phan

Thiet, kanske mest känd för sina fina stränder. Vi checkar in på vårt hotell. Lunch och middag på egen hand.

DAG 10

Programfri dag för sol och bad. Lunch och middag på egen hand.

DAG 11

Programfri dag för sol och bad. På kvällen samlas vi för en gemensam avskedsmiddag på hotellet. Lunch på egen hand,

middag ingår.

DAG 12

Vi beger oss tillbaka till flygplatsen i Ho Chi Minh City för vidare färd hem till Sverige. Lunch och middag på egen hand.

DAG 13

Ankomst Sverige.

        RESAN INKLUDERAR

Klimatkompenserat flyg i ekonomiklass till Ho Chi Minh City och hem från Phnom Penh.

Tio nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard.  (Enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam).

Engelsktalande lokala guider i Vietnam och Kambodja.

Entréavgifter till samtliga sevärdheter nämnda i programmet.

Frukost alla dagar samt sju måltider exklusive måltidsdryck.

Alla transporter i programmet.

Flygskatter (inkl. statlig miljöskatt) och säkerhetsavgifter.

Informationspaket.

Gruppstorlek: 12–25 resenärer.

Observera att det är visumkrav till Kambodja.

Kostnad för visum ingår inte i resans pris.

I priset ingår ej: 

Svensktalande färdledning.

Visum till Kambodja.

Dricks till chaufförer och guider.

        KONTAKT



www.lotustravel.se


