
På denne rundreisen til dette vakre landet vil du vil få et godt innblikk i 

Kambodsjas kultur, historie og dagligliv. Vi besøker de fantastiske tempel-

ruinene i Siem Reap hvor Angkor Wat er det mest kjente. Turen tar deg 

så videre til hovedstaden Phnom Penh hvor vi får et nærmere innblikk i 

landets forferdelige historie ved å besøke Choeung Ek-dødsmarkene og 

Tuol Sleng-fengselet. Vi skal også ut på landet for å besøke noen av  

Misjonsalliansen sine prosjekter før vi drar til havne- og strandbyen  

Sihanoukville.   

Kambodsja 

13. - 23. februar 2020 



 

Dag for dag program 

(med forbehold om endringer) 

 

13. februar Norge - Bangkok  

Avreise fra Norge, Oslo. Flybytte i Bangkok.  

 

 

14. februar Bangkok - Siem Reap 

Ankomst Siem Reap tidlig om morgen. Vår sjåfør og lokal guide møter oss på 

flyplassen. Sightseeing i Siem Reap, vi besøker blant annet en silke-farm,  

pagoder, en tropisk hage og et lokalt marked. Lunsj og middag på hotellet i 

Siem Reap.  
 

 

 

 

15. februar Dagen i Siem Reap    

Byen Angkor Thom og Angkor Wat. I dag skal vi få  

vandre i ruinbyen Angkor Wat - verdens største religiøse 

monument som står på Unescos liste over verneverdige 

steder. Man kan ikke unngå å bli imponert over de  

storslagne byggverkene som ble forlatt av ukjent grunn 

for flere hundre år siden. Vi lærer mer om den gamle 

Khmer-kulturen og gudekongenes fantastiske byggverk. 

Angkor Wat er en hyllest til den hinduistiske guden  

Vishny. På kveldstid blir det mulighet å utforske Siem 

Reap på egenhånd, kanskje ved å ta seg en tur til kvelds-

markedet, eller man kan sitte på en cafe og se på livet. 

Overnatting på hotell i byen.  

 

 

16. februar Siem Reap -  Phnom Penh 

Vi forlater Siem Reap og kjører til hovedstaden Phnom Penh, 

der to millioner mennesker ble jaget ut av byen av Pol Pot på få 

dager i 1975. På veien stopper vi ved den flotte Naga broen 

som ble bygd på 1200–tallet. Det blir også et stopp i byen 

Skoun, hvor vi kan prøvesmake Kambodsjas friterte edder-

kopper. Ankomst Phnom Pehn sent på ettermiddagen.  

Overnatting på hotell i Phnom Pehn.   

 

 

17. februar Dagen i Phnom Penh 
Etter frokost reiser vi til Choeung Ek-dødsmarkene eller Killing 

Fields som er et minnesmerke over menneskers galskap. Under 

Røde Khmers terrorvelde fra 1975 til 1979 døde ca. 2 av landets  

8 millioner innbyggere. Tusenvis av uskyldige mennesker ble  

fengslet, torturert og siden henrettet og slengt i massegraver. Vi 

besøker også det beryktede fengselet Toul Sleng før vi drar til 

Wat Phnom tempelet. Vi avslutter dagen på det russiske markedet 

hvor de selger antikviteter, frukt, bildeler og merkeklær i en salig 

blanding. Overnatting på hotell i Phnom Pehn. 

 



 

18. februar Misjonsalliansen - landsbybesøk 

Vi skal få et nærmere innblikk i arbeidet til Misjonsalliansen. Vi står tidlig opp og 

dra ut av storbyen, vi besøker risbønder og prosjekter som Misjonsalliansen  

driver for å bedre levestandarden til ekstremt fattige mennesker. Overnatting på 

hotell i Phnom Pehn.  

 

19. februar Dagen i Phnom Penh - Misjonsalliansen 

Formiddagen til å lære enda mer om Misjonsalliansen sitt arbeid i Kambodsja.  

Ettermiddagen fri til egen disposisjon. Bytur, spa/massasje eller bassengtid alt  

etter hva du ønsker å gjøre. Middag langs Mekong-elven på kvelden. Overnatting 

på hotell i Phnom Pehn.  

 

 

20. februar Phnom Penh - Sihanoukville 

Turen går til Sihanoukville. Her kan vi nyte Kambodsjas vakre kyststripe.  

Sihanoukville og øyene utenfor er kjent for sine flotte strender. Her vil det være 

mulighet for båtturer, fiske, snorkle eller bare å slappe av på en av de flotte 

strendene.  

 

21. februar Dagen i Sihanoukville 

Dagen i havne- og badebyen Sihanoukville. Dagen til egen dispensasjon. Reise-

lederen vil være behjelpelig med å anbefale ulike aktiviteter/utflukter. Aktivitetene/

utfluktene er ikke inkludert i turprisen. 

 

22. februar Sihanoukville   - Siem Reap - Bangkok 

Vi flyr tilbake til Siem Reap hvor vi møter vår guide. Guiden følger oss 

til de flytende landsbyene på Tonle Sap-innsjøen. Vi får et fascinerende 

innblikk i hvordan familier livnærer seg og lever i flytende hus og hus 

på stylter. Middag før vi sier farvel til Kambodsja for denne gang.  

Ankomst Bangkok kl. 21.50 

 

23. februar Bangkok - Oslo 

Avreise fra Bangkok kl. 00.20, ankomst Oslo kl 06.50. 

 

 

 



Pris pr person:  22 400,-  

Tillegg for enkeltrom 3 600,- 

 

Prisen inkluderer:  

 Flyreisen Oslo—Siem Reap, tur-retur inkl. flyskatter.  

 Overnatting i dobbeltrom, inkludert frokost.  

 All felles lokal transport i Kambodsja. 

 7 lunsjer og 7 middager.  

 Inngangsbilletter til attraksjoner nevnt i  

programmet.   

 Flyreisen Sihanoukville - Siem Reap.  

 Norsk reiseleder. 

 

Prisen inkluderer ikke: 

 Visum (pr. i dag 37 USD). 

 Vaksiner. 

 Drikke. 

 Tips. 

 Måltider som ikke står som inkludert (2 lunsjer og 

2 middager). 

 Inngangsbilletter og utflukter til andre attraksjoner 

som ikke står som inkludert.  

 

For mer informasjon og påmelding se: 

plussreiser.no eller ring  oss på 70 17 90 90 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Andreas E. Eidsaa Jr. 

Andreas E. Eidsaa Jr. er kirkeverge i Sandnes, men har tidligere 

jobbet for Misjonsalliansen i Kambodsja og Ecuador. Etter at 

han har besøkt 100 land i verden så er fortsatt Kambodsja  

favorittlandet som han stadig vender tilbake til. Han gleder seg 

til å vise fram landet som har satt dype spor i han! 


