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Beoordelingen
van onze reizigers

Goed verzorgd, alles netjes geregeld. Prima gids die erg zijn best deed; klasse!

Bram Huijs
27 November 2016

Er is geen omschrijving ingevuld

Suzanne Van De Laar
27 November 2016

Een afwisselende reis, met veel afwisseling m.b.t. in- en ontspanning. Actief
betrokken reisleider.

Marjan Böhm
27 November 2016

lees alle beoordelingen op de website
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Uitgebreide reisroute (dag tot dag)

Waarom deze reis?

Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers

Zeer gevarieerde, unieke reis met bijzondere fietstocht in Thailand

Twee volle dagen bij Angkor Wat

Bijzondere overnachting bij de mensen thuis in Cambodja

Veel vrijheid om er zelf op uit te trekken

Bezoek aan Khao Yai, Thailands oudste en grootste nationale park

Ontspannen afsluiting op een prachtig tropisch eiland in Thailand

Bezoek aan diverse nationale parken, zoals Pang Sida

Bezoek aan de relatief onbekende Khmer tempels van Tonle Bati en Phnom Chisor

Wandelingen langs de mangrovekust en door het heuvelachtige Kirirom

Bezoek aan een project dat ondersteund wordt door het Nederlands Comite van IUCN
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1 vlucht Amsterdam - Bangkok

Voor de vluchtgegevens verwijzen wij naar het vluchtschema.

2 aankomst Bangkok; naar Khao Yai NP

Na aankomst op het vliegveld in Bangkok reizen we meteen door naar Thailands oudste nationaal park,
Khao Yai. Bekend vanwege zijn uitgestrekte en onaangetaste regenwoud. Naast verschillende soorten
neushoornvogels, tijgers en gibbons leven hier ongeveer driehonderd wilde olifanten in kuddes. We
slapen twee dagen in een comfortabel resort gelegen in een prachtig groene omgeving.

3 Khao Yai NP / vrije dag

Vandaag verkennen we Khao Yai, Thais voor 'Grote Berg', per fiets. We rijden gevarieerd over asfalt en
onverharde wegen door het regenwoud en langs rijstvelden. Een busje dat dient als materiaal- en
bezemwagen volgt ons, zodat het mogelijk is om de afstand van 30 tot 40 km slechts voor een deel af
te leggen. Het is ook mogelijk om vandaag in Khao Yai te wandelen.

4 naar Sa Kaew / fietstocht

We rijden vandaag ongeveer een uur per bus en fietsen 35 tot 45 kilometer (ongeveer 4 uur) door Isan,
het traditionele noordoosten van Thailand. We volgen rustige en smalle wegen door uitgestrekte
rijstvelden en akkertjes. De route is voornamelijk vlak op een paar heuvels na. Het fietsen is heel
relaxed, omdat er bijna geen gemotoriseerd vervoer langs komt.

Je hebt veel gelegenheid te stoppen om het traditionele Thaise platteland op te snuiven. Stap zeker
eens van de fiets en maak een praatje met de vaak verlegen maar altijd goedlachse bevolking. Thailand
wordt daarom ook wel 'het land van de glimlach' genoemd. We overnachten in het stadje Sa Kaew.

5 via Pang Sida naar Aranyaprathet / fietstocht

Vroeg in de ochtend rijden we naar het mooie Pang Sida nationale park. We stoppen onderweg om te
zwemmen en te genieten van het uitzicht op het regenwoud. De tocht in de middag voert over rustige
en goed onderhouden wegen. We fietsen door het mooie platteland van Isan naar Aranyaprathet, tien
kilometer van de Cambodjaanse grens.
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6 naar Battambang

Na het ontbijt rijden we naar de grens met Cambodja. Nadat je de grensformaliteiten hebt afgerond,
rijden we verder over hobbelige wegen naar Battambang. Het zal je vrijwel meteen opvallen dat
Cambodja minder ontwikkeld en armer is dan Thailand. Buiten de groei van vooral de hoofdstad Phnom
Penh en Siem Reap, is ontwikkeling in overige gebieden in Cambodja achter gebleven en lijkt het alsof
de tijd er stil heeft gestaan.

De provincie Battambang wordt beschouwd als de rijstschuur van Cambodja. Op de markt in de
gelijknamige stad vind je veel agrarische producten zoals bijvoorbeeld de door lokale mensen zeer
gewaardeerde pursat sinaasappel. Pittoresk gelegen in een bocht van de rivier de Sangker, ontleent
Battambang haar charme eveneens aan de Franse koloniale sfeer.

7 Battambang / vrije dag

Deze vrije dag kun je naar eigen wensen invullen. Op facultatieve basis kun je een excursie naar het
platteland boeken. Een echte aanrader! Per tuktuk rijd je door nabij gelegen pittoreske boerendorpjes
en bezoek je verschillende tempels. De omgeving van Battambang is erg lieflijk en biedt een fraaie blik
op het landelijke leven van de Cambodjanen.

8 naar Siem Reap

We varen over het Tonle Sap meer richting Siem Reap. Tijdens de regentijd is de waterstand in de
Mekong zo hoog dat het water het meer instroomt. Het Tonle Sap meer wordt dan tijdelijk het grootste
zoetwatermeer in Zuidoost-Azië. De boottocht duurt afhankelijk van de waterstand soms wat langer. Als
in de droge tijd de waterstand te laag is leggen we dit traject per bus af.

9 Siem Reap / vrije dag

Je hebt twee volle dagen om de tempels van Angkor te bezoeken. Angkor is de naam van de oude
hoofdstad van het grote Khmerrijk. De tempels liggen verspreid over een groot gebied en zijn gebouwd
door diverse heersers van het Khmerrijk. Er zijn verschillende manieren om de tempels te bezoeken. Zo
brengt een brommertaxi je overal naartoe en het is ook leuk om er met de fiets op uit te trekken.

Optioneel Fietstocht Angkor (incl dagpas) / €75,00 per persoon

In de ochtend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een fietstocht door Angkor. Samen met een
Engels sprekende gids fiets je langs de hoogtepunten van Angkor. De grootste en meest majestueuze
tempels zijn Angkor Wat en Angkor Thom, met de Bayon in het midden. We lunchen tijdens de
fietstocht in Khmer stijl. Alles bij elkaar een leuke manier om Angkor te verkennen en een bijzondere
beleving.
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Deze fietstocht is inclusief: fiets, gids, lunch en een dagpas van Angkor (t.w.v. $ 37,-).

10 Siem Reap / vrije dag

Liefhebbers kunnen een excursie maken naar Kampong Klaeng, een vissersdorp met huizen gebouwd
op acht meter hoge palen. In de droge tijd maken we een korte boottocht en een wandeling door het
dorp. In de regentijd kan het water tot aan het woongedeelte van de huizen staan. We verkennen dan
het dorp per boot en varen tussen de huizen door. Uiteraard kan er ook gekozen worden om een
tweede dag naar Angkor te gaan.

11 naar Phnom Penh

Met onze eigen bus rijden we in ongeveer acht uur naar Phnom Penh. Onderweg stoppen we op een
aantal plaatsen. Aan het eind van de middag arriveren we in Phnom Penh. Je hebt de tijd om op eigen
gelegenheid deze kosmopolitische stad te verkennen. Het Koninklijk Paleis lijkt afkomstig uit een
sprookje en is leuk om te bezoeken.

12 Phnom Penh / vrije dag

Erg indrukwekkend en confronterend is een bezoek aan het Tuol Sleng museum. Toen de Rode Khmer
aan de macht waren, maakten zij van deze voormalige school een gevangenkamp. Meer dan 17.000
mensen zijn hier gevangen gehouden en gemarteld. De meesten zijn aan hun einde gekomen op één
van de Killing Fields, ofwel massagraven. De Killing Fields, die 15 kilometer buiten Phnom Penh liggen,
kun je eveneens bezoeken.

13 via Kep naar Kampot

Na het ontbijt reizen we verder naar het zuiden van Cambodja. We bezoeken onderweg het kustplaatsje
Kep, dit dorp is door de Franse kolonisten gesticht als een rust- en badplaats. De kustweg brengt ons
in Kampot, een charmant stadje met een Frans koloniale uitstraling en een ontspannen sfeer. We slapen
in een comfortabel hotel.

14 naar Sihanoukville

Via peperplantages rijden we naar de kustplaats Sihanoukville. In de middag komen we in deze
badplaats aan. We overnachten vannacht in een comfortabel hotel.
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15 naar Kirirom NP

's Ochtends rijden we naar het Kirirom nationaal park waar we een wandeling maken door de heuvels
onder leiding van een lokale gids. We overnachten vannacht bij een Cambodjaanse familie in het dorpje
Chambok. De ontwikkeling van deze kleinschalige toeristische initiatieven in Chambok wordt
ondersteund door het Nederlands comite van IUCN.

Chambok ligt in een beschermd natuurgebied zodat de bevolking op een duurzame wijze gebruik mag
maken van de natuurlijke hulpbronnen. Vanuit het dorpje voert een eenvoudige wandeling je naar een
waterval, waar het heerlijk vertoeven is. Doordat toeristen Chambok bezoeken is de lokale bevolking
zich bewust geworden van de waarde die het natuurgebied heeft en daarmee dus het belang van
bescherming.

16 naar Ko Chang

Vandaag verlaten we Cambodja via de grensplaats Krong Ko Kong. Een tocht per bus en boot brengt
ons naar het eiland Ko Chang in de Golf van Thailand. De busrit voert langs een prachtige omgeving
door de bergen. De komende drie nachten overnachten we in een heerlijk hotel om een paar dagen te
relaxen.

17 Ko Chang / vrije dag

De koraalriffen nodigen uit tot snorkelen en duiken. Je kunt een boot huren en een dag op het water
besteden. Houdt er wel rekening mee dat tijdens het regenseizoen (in verband met het sterke tij) het
vaak niet mogelijk is om alle wateractiviteiten uit te voeren. Of wordt het lekker luieren onder de palmen
aan het witte zandstrand? De reis sluiten we in ieder geval ontspannen af.

18 Ko Chang / vrije dag

Geniet de laatste dagen zeker nog van het Aziatische eten. Ontbijten met tropisch fruit, lunchen onder
de palmbomen en 's avonds heerlijke vis bij de ondergaande zon?

19 naar Bangkok

In de ochtend nemen we de ferry naar het vaste land van Thailand. Vanaf de haven is het ongeveer zes
uur rijden naar Bangkok, waar we afhankelijk van het vluchtschema in ieder geval nog een volle dag
hebben om deze typisch Aziatische stad te ontdekken. In de Wat Pho tempel kun je een prachtige
gouden, liggende boeddha van 50 meter lang bewonderen. Ook een bezoek aan het Koninklijk Paleis is
een aanrader.
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20 Bangkok / vrije dag

Eén van de leukste wijken in Bangkok is Chinatown: het is er een drukte van jewelste en bij een
straatstalletje kun je je te goed doen aan een oosterse lekkernij. Het snelste vervoer in Bangkok gaat via
de Chao Prayarivier, waar de expressboten af en aan varen naar alle bezienswaardigheden. Geniet 's
avonds nog een laatste keer van de heerlijke Thaise keuken voor je morgen terug naar huis vliegt.

21 vlucht Bangkok - Amsterdam / aankomst Amsterdam

Helaas, de reis zit er alweer op. In de ochtend vertrek je naar de luchthaven voor de vlucht naar
Amsterdam. Voor de vluchtgegevens verwijzen wij naar het vluchtschema.
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Tips voor duurzaam reizen
Sawadee Reizen hecht veel belang aan het verantwoord omgaan met cultuur, natuur en milieu op
bestemming. Als reiziger zijn er veel, vaak simpele dingen die je kunt doen (of laten) om te zorgen dat je
bezoek een nog leukere ervaring wordt.

Meer informatie over compensatie van je vlucht.

Gebruik een hervulbare waterfles1

Ga bewust om met energie en water2

Contact met de lokale bevolking en fotograferen3

Respecteer lokale cultuur en tradities4

Koop lokale producten en betaal een eerlijke prijs5

Laat geen afval achter6

Deel geen pennen, ballonnen of snoepjes uit7

Kom niet te dicht bij de dieren8

Raak geen koraal aan en breek het niet af9

Compenseer je vlucht10
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Notities

Ons kantoor

Sawadee Reizen

Sarphatistraat 650

1018 AV Amsterdam

Contact

Per telefoon

Sawadee: Telefonisch open

tot 18:00 op 020-420 2220
Sawadee Reizen | 11
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Contact
Per telefoonPer telefoon
Sawadee: 020-4202220020-4202220

Voor persoonlijk advies, vragen over een optie die je geplaatst hebt of voor al je andere vragen, blijf aan
de lijn. Heb je een vraag over een rreeds geboekte reeds geboekte reiseis, kies 1kies 1 in ons keuzemenu. Wil je persoonlijk
advies of heb je een optie op een van onze reizen kies 2kies 2.

NoodnummerNoodnummer: zie onderaan de pagina.

OpeningstijdenOpeningstijden

maandag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Per e-mail

info@sawadee.nl : Voor persoonlijk advies, een optie die je geplaatst hebt of voor al je andere vragen.
service@sawadee.nl : Voor al je vragen over je geboekte reis.

Via de website

• E- mail formulier
• Adres wijzigen / Afzeggen brochure
• Ontvang onze nieuwsbrief
• E-mail marketing (uitsluitend B2B contact)

Ons kantoor

Sawadee Reizen
Sarphatistraat 650
1018 AV Amsterdam

Hoe vind je ons kantoor?

Van maandag t/m zaterdag ben je van harte welkom om een reis te boeken of om informatie te krijgen
over de reis die je hebt geboekt. Laat ons van tevoren weten wanneer je komt, dan zorgen wij dat de
koffie klaarstaat en het fotoboek van je reis klaarligt.

Infodagen

Dit jaar organiseren wij door het hele land infodagen waar je kennis kunt maken met onze bijzondere
reizen en met de mensen achter de reizen; kantoormedewerkers en reisbegeleiders van Sawadee. Er
worden zowel landen- als regiopresentaties gehouden en onze enthousiaste medewerkers kunnen over
de reizen uit eigen ervaring vertellen. Klik hier voor een overzicht
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Noodnummers en dringende zaken

In geval van nood en bij zeer dringende zaken (waaronder bijv. ernstige urgente klachten, die ter plaatse
niet kunnen worden opgelost) zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Tijdens kantooruren kun je ons bellen
op +31 (0)20-4202220.

Buiten kantooruren word je doorverwezen naar onze alarmdienst. Deze is bereikbaar op nummer -> +31
(0)20-6516035. We willen benadrukken dat het nummer buiten kantooruren alleen voor noodgevallen
bedoeld is. Maak daarom goede afspraken met je thuisblijvers over hoe en wanneer je tijdens de reis
contact met hen opneemt.

Handige noodnummers van Banken en VHandige noodnummers van Banken en Verzekeringenerzekeringen

Indien je contact wilt opnemen met je verzekeringsmaatschappij of bank (bijvoorbeeld om je bankpas
of creditcard snel te kunnen blokkeren) zijn dit de meest voorkomende noodnummers:

BankenBanken - Nederland- Nederland

• Rabobank (Interhelp SOS): +31887226767
• ING: 020-228 8800
• ABN-AMRO Hulpdienst: +31702342100
• SNS-Bank: +31-30-2835372 (bankpas) en +31-30-2997490 (credit-card)
• VISA Global Assistence: 020-660 0611 of +14105813836
• American Express: +31205048000
• Mastercard Global Service: +318000225821

Alarmcentrales - NederlandAlarmcentrales - Nederland

• S.O.S. International (gezamenlijk nummer voor: Europeesche Verzekering, De Amersfoortse,
Univé, Rotterdamse Verzekeringen, CZ, OZ, Interpolis): +31206515151

• Mondial Assistance alarm service:+31205929292
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• Interpartner Assistance (gezamenlijk nummer voor: V.V.A.A., AXA, Aegon en Sterpolis):
+3120–6640131 / +31205740555

• Eurocross / Zilveren Kruis: +31713641850
• Artsen Alarmservice: +31302412908
• V.V.A.A.: +31302412908
• ABN-AMRO hulpdienst: +31703243100
• F.B.T.O.: +31582345650
• Travel Care alarm centrale (gezamenlijk nummer voor: ANWB, Postbank, Goudse, Géove, en

Friesland): +31703147575
• I.Z.Z.: +31703145165
• Interhelp Interpolis: +31134620462
• OHRA Hulpdienst: +31264004868
• Nationale Nederlanden: +31703147575
• AEGON: +31883440000
• GEOVE: +31703147575
• I.Z.A.: +31504040888
• C.Z.: +31134680402
• N.K.V.B. (Nederlandse Klim en bergsport vereniging): +31703145511

AlarmcentralesAlarmcentrales - België- België

• EUROPE ASSISTANCE (België): +3225337575
• Ethias: +3211282828

Bezoekadres

Ons kantoor

Sawadee Reizen

Sarphatistraat 650

1018 AV Amsterdam

Contact

Per telefoon

Sawadee: Telefonisch open

tot 18:00 op 020-420 2220
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