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Kambodja, formellt Konungariket Kambodja, är en monarki i Sydosta-
sien. Landet gränsar i väst mot Thailand, i norr mot Laos och mot Viet-
nam i öst. I sydväst har landet en kust mot Thailandviken.
Landets officiella namn på khmer är i dagligt tal Kampuchea. 
Phnom Penh  är huvudstaden i Kambodja. Den är belägen där floderna 
Mekong, Tonlé Sap och Bassac möts. Phnom Penh är en autonom stad 
(krong) på ungefär samma administrativa nivå som landets provinser, 
och folkmängden uppgick till cirka 1,3 miljoner invånare vid folkräk-
ningen 2008.
Phnom Penhs arkitektur präglas av det franska inflytandet med villor, 
kyrkor och boulevarder. Många äldre byggnader har renoverats och är 
idag i bra skick. Bland sevärdheterna i staden finns:
Silverpagoden i det kungliga palatset, med ett golv bestående av 5 000 
silverplattor.Wat Phnom-pagoden som är belägen på stans enda kulle. 
Pagoden uppfördes 1373 och har därefter återuppbyggts flera gånger, 
senast 1926. Den ursprungliga byggnaden innehöll fyra avbilder av 
Buddha som enligt legenden hade hittats av en kvinna vid namn Penh 
(därav stadens namn) i Mekongfloden.Nationamuseet innehåller skulp-
turer och keramik från bland annat Funan, Chenla och Angkor.

Rundresor - Kombineras gärna med Vietnam

 Siem Reap 4 dagar 

Dag 1 - Siem Reap
ANKOMST - Siem Reap
Möt vid ankomsten till Siem Reap flygplats, tranfer och 
checka in på ditt hotell.

Dag 2 - Siem Reap
Frukost på hotellet. Besök den antika huvudstaden i 
Angkor Thom: South Gate, Bayon med sina 54 torn av 
gåtfulla leende ansikten av medkännande Boddhisattva, 
den närliggande tempel berg Baphuon, Phimeanakas 
templet elefanternas Terrass och terrassen av Leper 
King. På eftermiddagen besöks Angkor Wat (tidig mit-
ten av 12-talet) tillägnad den hinduiska guden Vishnu. 

Detta enorma tempel berg, byggd av kung Suryavarman 
II, anses vara ett mästerverk av Khmer arkitektur och 
konst. Vi avslutar dagen genom att titta på solnedgång-
en från Phnom Bakeng Hill, med en fantastisk utsikt 
över Angkor. Övernattning i Siem Reap

Dag 3 - Siem Reap
Efter frukost, Besöks den berömda tempel Bantey Srey 
”Citadel av kvinnor”. Det lilla rosa sandsten tempel 
(sent 10-talet) anses vara juvelen i kronan av klassisk 
Khmer konst med sina fina sniderier. Fortsätt att se 
Bantey Samre (mitten 12-talet), som har beundransvärt 
återställt. Sedan besöker vi den natursköna Ta Prohm 

kloster, omgiven av djungel.
På eftermiddagen fortsätter till tvillingtemplen i Thom-
manon och Chau Say Tevoda (början av 12-talet), den 
ofullbordade tempel berget Ta Keo, den Srah Srang 
heliga damm, Bantey Kdei. Övernattning i Siem Reap.

Dag 4 - Siem Reap
Efter frukost, besök ”Chantiers-Ecole, Les Artisans 
d’Angkor”, en yrkesskola, som återupplivar klassiska 
kambodjanska tekniker och stilar av trä och stenskultur. 
Sedan promenera  vi genom den gamla marknaden. Fri 
tid tills transfer till flygplatsen för avresa flygning.

Pris från: 3.300:-

 Siem Reap 5 dagar

KAMBODIJA 

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss 
Start: Siem Reap
Slut: Siem Reap
Dagar: 4

Dag 1 - Siem Reap
Möt vid ankomsten till Siem Reap flygplats, tranfer och 
checka in på ditt hotell.
Dag 2 - Siem Reap
Frukost på hotellet. Besök den antika huvudstaden i 
Angkor Thom: South Gate, Bayon med sina 54 torn av 
gåtfulla leende ansikten av medkännande Boddhisattva, 
den närliggande tempel berg Baphuon, Phimeanakas 
templet elefanternas Terrass och terrassen av Leper 
King. På eftermiddagen besöks Angkor Wat (tidig mit-
ten av 12-talet) tillägnad den hinduiska guden Vishnu. 
Detta enorma tempel berg, byggd av kung Suryavarman 
II, anses vara ett mästerverk av Khmer arkitektur och 

konst. Vi avslutar dagen genom att titta på solnedgången 
från Phnom Bakeng Hill, med en fantastisk utsikt över 
Angkor. Övernattning i Siem Reap
Dag 3 - Siem Reap
Efter frukost, Besöks den berömda tempel Bantey Srey 
”Citadel av kvinnor”. Det lilla rosa sandsten tempel (sent 
10-talet) anses vara juvelen i kronan av klassisk Khmer 
konst med sina fina sniderier. Fortsätt att se Bantey 
Samre (mitten 12-talet), som har beundransvärt återställt. 
Sedan besöker vi den natursköna Ta Prohm kloster, 
omgiven av djungel.
På eftermiddagen fortsätter till tvillingtemplen i Thom-
manon och Chau Say Tevoda (början av 12-talet), 

den ofullbordade tempel berget Ta Keo, den Srah Srang
heliga damm, Bantey Kdei. Övernattning i Siem Reap.
Dag 4 - Kambodjansk kulturby 
Efter frukost , besök : Tonle Sap Lake ~ flytande byn . 
Eftermiddag Besök : Kambodjansk kulturby .
Dag 5 - Siem Reap
Efter frukost, besök ”Chantiers-Ecole, Les Artisans 
d’Angkor”, en yrkesskola, som återupplivar klassiska 
kambodjanska tekniker och stilar av trä och stenskultur. 
Sedan promenera  vi genom den gamla marknaden. Fri 
tid tills transfer till flygplatsen för avresa flygning.

Pris från: 3.800:-
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Kambodja runt med sol & bad 8 dagar

Dag 1 - Siem Reap
ANKOMST - Siem Reap
Möts vid ankomsten till Siem Reap flygplats, transfer 
och checka in på ditt hotell. På eftermiddagen 
besöker de två templen i Thommanon och Chau Say 
Tevoda (början av 12-talet), den ofullbordade tempel 
berget Ta Keo, den Srah Srang heliga damm, och 
sedan den natursköna Ta Prohm kloster, omgiven av 
djungel. Övernattning i Siem Reap.

Dag 2 - Siem Reap
Frukost på hotellet. besöker den antika huvudstaden 
i Angkor Thom: South Gate, Bayon med sina 54 torn 
av gåtfulla leende ansikten av medkännande Boddhis-
attva, den närliggande tempel berg Baphuon, den
Kungliga Kapsling med Phimeanakas templet elefan-
terna Terrass och Terrace i Leper King.
På eftermiddagen besöks Angkor Wat (tidig mitten av 
12-talet) tillägnad den hinduiska guden Vishnu. Den-
na enorma tempel berg, byggd av kung Suryavarman 
II betraktas som mästerverk av Khmer arkitektur och
konst. Övernattning i Siem Reap.
 
Dag 3 - Siem Reap
Efter frukost, Besöks den berömda tempel Bantey 
Srey ”Citadel abesöka den berömda templet Bantey 
Srey ”Citadel av kvinnor”. Denna lilla rosa sandsten 
tempel (sent 10-talet) betraktas som juvelen i kronan 
av klassisk Khmer konst med sin fina
sniderier. Fortsätt att Bantey Samre (mitten 12-talet), 
som har beundransvärt återställd.
På eftermiddagen, utforska klosterkomplexet av 
Preah Khan, vars namn betyder Sacred Sword, den 
lilla ön tempel Neak Pean, och sedan Ta Som. Dessa 
tre tempel byggdes av kung Jayavarman VII och
illustrerar den främste av Mahayana buddism under 
hans regeringstid. Övernattning i Siem Reap.

Dag 4 - Siem Reap- Phnom Phen
Efter frukost, besök  vid ”Chantiers-Ecole, les 
Artisans d’Angkor”, en yrkesskola, som återupplivar 
den klassiska kambodjanska tekniker och stilar av trä 
och sten carving och polykroma. Sedan promenera 
igenom den gamla marknaden. På eftermiddagen är 
det fri tid tills transfern till flygplatsen för ditt flyg till 
Phnom Penh.
Möt vid ankomsten till flygplatsen i Phnom Penh, 
överföra och checka in på ditt hotell. 
Övernattning i Phnom Penh.

Dag 5 - Phnom  Penh – Sihanouk Ville
Efter frukost, besöks National Museum med sin sam-
ling av pre-Angkorian och Angkorian skulpturer, det 
kungliga palatset med Silver Pagoda, och sedan Wat 
Phnom, namne av den kambodjanska huvudstaden. 
Om tiden tillåter, promenera genom den livliga 

Central Market, känd för sin art déco-arkitektur.
På eftermiddagen kör vi till Sihanoukville (3-4 tim-
mar), Kambodjas främsta strand stad på Gulf  of  
Thailand. Vid ankomsten, checka in på ditt hotell.
Övernattning i Sihanoukville.

Dag 6 - Sihanouk Ville - Sol & Bad
Frukost på hotellet. Dag i lugn och ro för att njuta av 
Sihanoukville vita sandstränder och kristallklart hav. 
Övernattning i Sihanoukville

.Dag 7 - Sihanouk Ville -  Phnom  Penh

Frukost på hotellet. Morgonen egen tid.
På eftermiddagen kör tillbaka till Phnom Penh. Vid 
ankomsten, checka in på ditt hotell. Övernattning i 
Phnom Penh.

Dag 8 - Phnom  Penh
Efter frukost, besök den ryska marknaden, en av de 
bästa platserna för shopping i Kambodja.
Tid på egen hand inna transfern till flygplatsen för 
avresa hem eller vidare till Vietnamn, Burma eller 
Thailand.

Pris från: 8.200:- 

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss / flyg 
Start: Siem Reap
Slut: Phnom  Penh
Dagar: 8


