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Angkor Wat i Kambodja & norra Vietnam med djonk och
äventyr i bergsbyar…

Denna resa vänder sig till dig som vill ta del av Kambodjas tempelhistoria, Vietnams
spektakulära landskap och komma nära några av de minoritets byar som finns i norra
Vietnam.
Kambodja; landet med ett mörkt förflutet från krig och de Röda Khmerernas Pol Pot men som nu
lämnat den grymma tiden bakom sig och blickar framåt med stor optimism. Landet erbjuder en
miljö med sagolika tempel, historiska vattendrag och makalösa skatter från det gamla
Khmerriket. Bland templen i Siem Reap (Angkor Wat) sätts en besökares fantasi i rörelse…
Angkor Wat anses idag som en av Asiens största sevärdheter och är troligtvis det största
religiösa byggnadsverk som någonsin byggts. De olika regerande Khmer kungarna skapade här
en arkitektstil i sten och lera, som nådde sin blomningstid när huvudstaden Angkor Thom
anlades på 800-talet, och templet Angkor Wat uppfördes på 1100-talet. I århundraden styrde
kungar med ”gudastatus” denna stad med som mest över 1 miljon invånare.
Först var de religiösa monumenten i Angkor hinduistiska, och i takt med att siameserna kom
infördes även Buddhismen vilket kan ses på de olika byggstilarna.
Huvudstaden övergavs för Phnom Penh och ”glömdes bort”….Sedan dess har tät djungel begravt
Angkor under århundraden. Ruinstaden Angkor – vars make världen aldrig skådat
återupptäcktes av en fransk orkidé expedition 1861 med botanisten Henri Mouhot i spetsen.
Området var då helt uppslukat av djungel och inlindat i lianer sedan 400 år. Än idag kan vi se
hur djungelns träd slingrar sig runt och igenom byggnaderna.
Förslag / en möjlighet till individuell & skräddarsydd upplevelseresa;
Dag 1: Ankomst Siem Reap, Kambodja
Upphämtning från flygplatsen och transfer till hotell för incheckning.
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Dag 2: Siem Reap och ”the Floating Village”
Efter frukost har ni transport till ”the Floating Village” på Tonle Sap Sjön, en av Asiens största
sötvattensjöar. Tonle Sap fascinerar, den stiger och minskar i takt med de årliga monsunregnen samt
tillströmning från den enorma Mekong floden. Befolkningen lever på fiske och med vattnet flyttar man sig
och sitt bohag till olika delar av sjön. Fiskebefolkningen bor och lever i byggnader flytande på
bambuflottar, och längs stranden står husen på höga pålar för att klara det årliga högvattnet. Skolor,
affärer, verkstäder, polisstation, skaldjurs restaurang – allt är byggt på flottar. Under eftermiddagen
besöker ni den lokala marknadsplatsen. Övernattning på hotell i Siem Reap

Dag 3: Soluppgång och Angkor Wat, Siem Reap
Nu följer två hela dagars spännande och fascinerande sightseeing med guide i Angkor Wat området. Den
morgonpigga kan starta dagen med att åka till den arkeologiska platsen Phnom Bakheng och njuta av en
magnific soluppgång över Angkor Wat. Efter frukost besöker ni det berömda vackra templet Ta Phrom.
Phnom Bakheng är ett av Angkor områdets berg varifrån en spektakulär soluppgång över Vestern Baray
och Angkor Wat kan beskådas. Övernattning på hotell i Siem Reap
Dag 4: Angkor Wat, Siem Reap
I dag besöker ni med guide det mest kända templet i hela Angkor; Angkor Wat. Templet sträcker sig hela
81 hektar och är storleksmässigt igenkännbart med förbjudna staden i Beijing. Efter Lunch besöker ni
också den forna huvudstaden Angkor Thom. Övernattning på hotell i Siem Reap
Dag 5: Siem Reap, Kambodja – Hanoi, Vietnam
Innan ni beger er till Vietnams huvudstad, besöks ytterligare några tempel på morgonen.
Transport till flygplatsen. I Hanoi hämtas ni för tranport till hotellet för incheckning.
Dag 6: En heldag i Vietnamns huvudstad, Hanoi
Ni utforskar Hanoi på tre olika sätt; i bil, till fots och på cykel. Ho Chi Minh´s Mauseoleum och bostad,
Vietnams första Universitet och Hoan Kien floden är några platser som besöks. På kvällen bjuds det på
traditionell vietnamesisk dockteater. Övernattning på hotell i Hanoi
Dag 7: Private Deluxe Junk
Efter frukost besöker ni ”Keramikens by” Bat Trang för att se när konstnärerna formar, målar och glaserar
sina produkter. Vid middagstid anländer vi till Halong City (på UNESCO´s världsarvslista). Här stiger ni
ombord på Deluxe Junken (Vietnamesisk traditionell husbåt). Övernattning sker i hytt på båten.
Halong Bay; Ett mycket naturskönt område med inte mindre än 3000 sockertoppsformade öar, vilka
sträcker sig mot den kinesiska gränsen i norr. Halong Bay
betyder ”Där draken kliver ner i havet”. Myten säger att
bergen, dalarna och de 3000 öarna skapades av en jättelik
drake. ( Vietnams eget Loch Ness odjur). Att med båt kryssa
i det turkosblå vattnet och besöka de 1000 åriga
kalkstensgrottorna omgiven av majestätiska kulisser är
en fantastisk upplevelse. Halong Bay finns på UNESCO´s
världsarvslista.
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Dag 8: Öar och grottor längs Vietnams Östkust
Ni fortsätter att kryssa vidare mellan öar och grottor innan er båt (djonk) ankrar hamnen vid middagstid.
Transfer vidare till Ninh Binh för inkvartering på hotell.
Dag 9: ”Halong Bay on Land” och lättare vandring
”Halong Bay on Land” har liknande berg som till havs i Halong Bay och ni njuter av den spektakulära
omgivningen idag. Dagen avslutas med en ca tre timmar lång vandring i nationalparken Cuc Phuong som
är Vietnams största och första nationalpark.
Cuc Phuong invigdes 1963 av Ho Chi Minh och är 222 km² stor. Parken är belägen mellan två bergskedjor.
Det finns totalt 2000 växtarter, 70 olika arter av däggdjur och 130 olika fågelarter i reservatet.
Dag 10: Övernattning i Minoritetsby
Transfer till Mai Chau genom pittoreska vyer med underbar utsikt över bergen. Mai Chau är hem för flera
etniska minoritetsfolk, inkluderat Muong och Thai och här stannar ni en natt. Efter er middag bjuds det
Can Wine (Vin gjort av klibbigt ris) och traditionell dansuppträdande. Övernattning sker i ett traditionellt
by hus. (Här sover ni på matta i ett gemensamt rum)
I Vietnam lever ett sextiotal minoritetsfolk och det främst i bergsområdena. En del har närmare 1 miljon
medlemmar medan andra har färre. Minoritetsgruppen Muong är den tredje största gruppen i Vietnam med
1.2 miljoner medlemmar. De flesta är bosatta i Hoa Binh provinsen och bergsområdet Thanh Hoa provinsen.
Dag 11: Båttur på Da River Lake
Ett sista besök hos minoritetsbyarna Dzao och Munong, transport och båttur på Da river Lake. Efter
lunch åker ni tillbaka till Hanoi för packning inför hemresan och egen tid.
Dag 12: Hemresa
Transport från hotellet till flygplats för flygresa hem.
- slut på service -

PRIS RÄKNAS FRAM INDIVIDUELLT EFTER DIN FÖRFRÅGAN BEROENDE AV TIDPUNKT
FÖR RESA / ANTAL PERSONER I SÄLLSKAPET /VAL AV HOTELL / EXAKT INNEHÅLL…
VI SER FRAM EMOT DIN FÖRFRÅGAN: MEJLA TILL reslust@swedasia.com
Detta program är ett förslag på hur en resa i Kambodja i kombination med ”ett äventyrligare inslag”
av norra Vietnam kan läggas upp. Lokala transporter sker i bil med egen chaufför, all guidning sker
av lokala, engelskspråkiga guider.
För individuellt pris behöver vi veta lite mer om just dina önskemål om antal nätter & dagar,
standard på hotell, utflykter & service som skall ingå samt vilka platser ni vill besöka… Kontakta
oss per mejl; reslust@swedasia.com
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