
AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE 
Fredshuset på Tjenna, Kranveien 4b
Postboks 19, 4951 Risør
Telefon 37 15 39 00
Telefaks 37 15 43 58
Vakttelefon 95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no

GRunnPRIS PER PERSOn 

KR. 17 990,- 
Grunnprisen inkluderer: 
• Norsk reiseleder • Fly Oslo – Kambodsja t/r
• Overnatting i dobbeltrom med frokost • 3 middager 
• Tempelpass 
• Transport i henhold til program 
• Inngang Toul Sleng, The Killing Fields og Landminemuseet 

Ikke inkludert: 
Visum ved innreise (20 dollar). Frivillige aktiviteter utover programmet samt 
måltider som ikke er nevnt i programmet.

Anbefalte vaksiner: Hepatitt A, oppdatering av stivkrampe, polio og difteri.

Forbehold: Valuta- og andre prisendringer, bytte av hotell og ellers andre endringer 
i programmet som oppstår på grunn av lokale forhold. Turen trenger et minimum av 
15 deltakere for å bli gjennomført til budsjettert pris.

 

Aktive Fredsreiser er et reiseselskap som skal bidra til fredsskapende 
prosesser gjennom kulturforståelse og respekt for menneskeheten.

16 DAGER 
13.01.2017

TIL
28.01.2017

TuR nR.
5901

Kambodsja

ANgKOR WAT     PHNOM PENH     TEMPLER                                     KILLINg FIELDS                                    

Opplevelsesrik reise til Kambodsja
Regntiden er så godt som over og Kambodsja 
fremstår i sin vakreste drakt. Landskapet er 
grønt og frodig. 
På vår reise gjennom landet besøker vi Angkor, 
selve midtpunktet i Khmerriket, som var det 
største sammenhengende imperium i  
Sørøst-Asia. 
Vi tar inn over oss landets nyere historie med 
folkemordet og Røde Khmer fra 70-tallet, og vi 
opplever Kambodsja i dag. Landet står ovenfor 
store utfordringer men menneskene tar imot 
oss på asiatisk vis – med store smil og mye 
vennlighet!



LØRDAG 21.01.17  SIhAnOuKVILLE – SIEM REAP
Etter frokost sjekker vi ut og starter turen mot Siem Reap. Vi stopper for lunsj  
underveis (ikke inkl.) Vi ankommer byen på kvelden og sjekker inn på hotellet.

SØnDAG 22.01.17  SIEM REAP
Det er mye å se og oppleve i Siem Reap; markeder, restauranter, parkområder, 
små lokale forretninger, spa-behandlinger etc. Reiseleder vil være behjelpelig 
med å legge opp dagen best mulig ut fra dine behov. 

MAnDAG 23.01.17  SIEM REAP - AnGKOR wAT
Vi starter fra hotellet kl. 05.00 for å få med oss soloppgangen ved de fantastiske 
templene i Angkor Wat. Vi får med oss en enkel frokost som vi kan spise mens 
vi ser på soloppgangen. Deretter får vi omvisning på tempelområdet av en lokal 
guide. Det blir anledning til å spise lunsj underveis (ikke inkl.)

TIRSDAG 24.01.17  SIEM REAP
I dag skal vi på tur til landsbyen Pongro, ca en times kjøretur utenfor Siem Reap. 
Der skal vi besøke en lokal liten skole som Aktive Fredsreiser har vært med å 
støtte. En unik mulighet for å se og oppleve noe litt utenfor “turistløypa”.  Etter  
besøket reiser vi til Cambodian Landmine Museum som ligger i  
tempelområdet Bantea Srei. Her får vi et spennende foredrag om Kambodjas  
historie. 

OnSDAG 25.01.17  SIEM REAP 
Båttur med lunsj på innsjøen Tonle Sap. For Kambodsja er dette en viktig  
ressurskilde for fiske i regntiden og jordbruksområder i tørrere perioder.  
Innsjøen er også kjent for sine flytende landsbyer som ligger spredt utover  
innsjøen. Vi stopper i Kampong Phluk, en av de flytende landsbyene. 

TORSDAG 26.01.17  SIEM REAP 
Denne dagen er til egen disposisjon. Kanskje det skal handles inn litt gaver eller 
suvenirer på et av markedene i Siem Reap.

FREDAG 27.01.17  SIEM REAP – BAnGKOK
Vi sjekker inn på flyplassen kl 18.30. Avreise fra Siem Reap kl. 20.40 og ankomst 
Bangkok kl. 21.50.

LØREDAG 28.01.14  BAnGKOK – OSLO GARDERMOEn
Avreise fra Bangkok kl. 00.20 og ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 06.50.

FREDAG 13.01.17  OSLO LuFThAVn GARDERMOEn – BAnGKOK
Vi møtes på Oslo lufthavn Gardermoen kl. 11.30 og sjekker inn bagasjen. 
Flyet har avreise fra Gardermoen kl. 13.30.

LØRDAG 14.01.17  BAnGKOK – PhnOM PEnh
Vi lander i Bangkok kl. 06.20. Vi reiser videre med fly fra Bangkok kl. 07.50 til 
Phnom Penh hvor vi lander kl. 09.00. Herfra blir det felles transport til hotellet hvor 
vi sjekker inn. Det blir en liten sightseeing i Phnom Penh, hvor vi kan se  
Kongepalasset og Sølvpagodaen. Phnom Penh er en pulserende storby med mye å 
se og oppleve.

SØnDAG 15.01.17  PhnOM PEnh
I dag skal vi besøke Folkemordmuseet Tuol Sleng som ligger inne i hovedstaden. 
Dette var et av Røde Khmers sikkerhetsfengsel (S-21). Deretter går turen ut til det 
kjente Killing Fields området (Shoeung Ek), et både skremmende og fascinerende 
sted som ligger der som et dystert bevis på den mørke tiden under Pol Pot og Røde 
Khmer. På kvelden samles vi til felles avslutningsmiddag på FCC (Foreign  
Correspondent Club).

MAnDAG 16.01.17  PhnOM PEnh - SIhAnOuKVILLE
Vi spiser tidlig frokost og sjekker ut. Nå går ferden mot badebyen Sihanoukville. 
Etter ankomst og innsjekk blir det tid til bad og sol. 

TIRSDAG 17.01.17  SIhAnOuKVILLE- KOh ROnG
Etter frokost reiser vi til en av øyene utenfor Sihanoukville hvor vi skal nyte strand 
og sol i 2 dager. Vi overnatter i bungalower ved stranden.

OnSDAG 18.01.17  KOh ROnG
Vi nyter hele dagen på stranden og på kvelden samles vi til grillkveld.

TORSDAG 19.01.17  KOh ROnG - SIhAnOuKVILLE
Vi reiser tilbake til vårt hotell i Sihanoukville.

FREAG 20.01.17  SIhAnOuKVILLE
Denne dagen er til egen disposisjon. Mulighet til å nyte sol og strand. Sihanoukville 
har noen fantastiske strender som er verdt et besøk, blant annet Independence 
Beach og Otres Beach.
 


