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UTFLYKTER 
UTFLYKTSPAKET 
Pris 1 995:- (ordinarie pris 2 220:-) 
 
Upplev mer! Beställ utflyktspaketet senast 1 månad före din resa, förutom rabatt får du 
poäng i Poängjakten. 
 
Observera att om du inte bokar utflyktspaketet måste de enstaka utflykterna du väljer att 
deltaga i, som inte är inkluderade i priset, förbokas minst 1 månad före avresa. 

Upptäck Phnom Penh 
Nu ska vi utforska Kambodjas huvudstad, en gång kallad Asiens pärla och av många ansedd som den vackraste 
franskbyggda staden i Indokina. Breda boulevarder med villor från kolonialtiden samsas med strandpromenader, trähus 
på pålar och myllrande marknader. Vi besöker det kungliga palatset, Silverpagoden och Nationalmuseet. Vi passar 
också på att äta lunch på en lokal restaurang. 
Ingår i resans pris, inkl lunch. 

Flodkryssning med middag 
I Phnom Penh strålar floderna Mekong, Tonle Bassac och Tonle Sap samman. Vi kliver ombord på en restaurangbåt, 
äter en trevlig middag ombord och får nya perspektiv på Kambodjas huvudstad när vi seglar fram på den mäktiga 
vattenvägen. 
Pris inkl middag ca 335:- 

Tuol Sleng & Killing Fields 
På denna utflykt får vi ta del av Kambodjas moderna och mörka historia som påminner oss om människans mörkaste 
sidor. Vi börjar med ett besök på Tuol Sleng, folkmordsmuseet, som är inhyst i den skola som Röda khmererna övertog 
och använde som ett tortyrcentrum under andra halvan av 1970-talet. Vi fortsätter sedan till ökända Choeung Ek, mer 
känt som Killing Fields. Efter de gripande besöken avslutar vi med Psar Toul Tom Pong, även känd som den ryska 
marknaden. 
Pris ca 295:- 

Angkors vackra tempel 
Ruinstaden Angkor är en av resans verkliga höjdpunkter! Här finns över 70 större ruiner och mer än tusen mindre 
historiska lämningar. Vi börjar med Angkor Thom, den sista huvudstaden i Khmerriket och den egentliga staden. Här 
finner vi Bayontemplet, berömt för sina 54 torn med gåtfulla ansikten som symboliserar de 54 provinserna i det stora 
Khmerriket. Vi besöker också Ta Prohm, även kallat djungeltemplet. Sedan väntar legendariska Angkor Wat, en av 
världens mest berömda sevärdheter! Platsen är mytomspunnen och det gigantiska templet är landets nationalsymbol. 
En upplevelse du sent ska glömma! 
Ingår i resans pris. 

Middag med dansuppvisning 
Följ med till en välrenommerad restaurang med modern känsla och njut av en god måltid. Restaurangen är känd för 
att kombinera lokala traditioner med asiatiska och västerländska influenser. Vi får även ta del av en 
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dansuppvisning med lokal förankring. 
Pris inkl middag ca 325:- 

Tonle Sap-sjön & flytande by 
Sjön är Sydostasiens största färskvattensjö och en del av Mekongs flodsystem. Sommarens monsunregn får sjön att 
fyrdubbla sin storlek. Vi ger oss ut på en båttur och besöker en by med ett par tusen invånare som bokstavligt talar 
lever på vattnet. Alla hus, bostäder såväl som butiker och skolor, är antingen husbåtar eller är byggda på pålar. 
Invånarna lever huvudsakligen av fiske och under regnperioden förvandlas byns gator till kanaler och små båtar måste 
användas för att ta sig runt. En fascinerande upplevelse! 
Pris ca 295:- 

Ö-rundtur på Koh Chang 
Koh Chang betyder Elefantön och namnet kommer från öns form som påminner om ett elefanthuvud. Ön anses vara en 
av de vackraste bland Thailands många pärlor. Bergen, till stor del täckta av lummig regnskog, och de vackra 
stränderna utgör en perfekt idyll. Med hjälp av minibussar ska vi under en halvdag utforska den västra delen av ön. Vi 
besöker bland annat en lokal helgedom, en vacker utsiktsplats och en traditionell fiskeby. 
Pris ca 375:- 

Avslutningsshow med middag i Bangkok 
I kväll kan du följa med och uppleva Bangkoks bästa och mest spektakulära show! Med fler än 100 skådespelare med 
över 500 olika utklädnader tas besökarna genom sju sekler av thailändsk historia under knappt en och en halv timme. 
Innan showen börjar äter vi oss mätta på lokala godsaker under en generös måltid. En perfekt avslutning på resan! 
Pris inkl middag ca 595:- 

Upptäck Bangkok 
Thailands huvudstad Bangkok liknar ingen annan i världen. Vi börjar med att besöka Wat Traimit, berömt för världens 
största buddhastaty i 18 karats guld. Sedan väntar Grand Palace och Smaragdbuddhan, buddhismens viktigaste 
avbildning. Vi fortsätter till floden, Chao Praya, där vi stiger ombord på en båt och får andra perspektiv på staden. 
Åter i land avslutar vi med en gemensam lunch. 
Ingår i resans pris, inkl lunch.    
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Kontakta din närmaste Lingmerths Resebyrå för mer information och bokning. 
 
www.lingmerths.se 
 

http://www.lingmerths.se/
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