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Kambodja med Thailand 
- En sagolik kombination
Följ med och upplev Indokinas hjärta och själ. Kambodja med sitt koloniala arv, storslagna natur
och Khmerrikets överväldigande ruinstad Angkor. Thailand lockar med paradisön Koh Chang och
den myllrande storstaden Bangkok. Stora upplevelser men även avkoppling och möjlighet till sol
och bad. En semester som har allt!

Dagsprogram 
Dag 1-2, söndag - måndag: På vingar av stål 
Flyg till Phnom Penh: Under seneftermiddagen lyfter flygen och vi mellanlandar under natten för ett flygbyte. 
Nattimmarna passerar förbi och under eftermiddagen landar vi i Phnom Penh. På flygplatsen väntar Scandoramaguiden 
och transferbussen som tar oss till trevliga Juliana Hotel som under kvällen dukar för middag. 

Dag 3-4, tisdag - onsdag: Phnom Penhs höjdpunkter 
Phnom Penh: Nu ska vi ägna oss åt huvudstaden Phnom Penh, 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, det sistnämnda ståtar med den främsta samlingen av kambodjansk konst. På kvällen kan du följa med 
på en flodkryssning och äta middag ombord. Andra dagen kan den som vill följa med och ta del av Kambodjas moderna 
och mörka historia. Vi inleder med ett besök på Tuol Sleng, folkmordsmuseet, innan vi fortsätter till ökända Choeung 
Ek, mer känt som Killing Fields. Kvällen är fri för egna upptäcktsfärder. 

Dag 5, torsdag: Norrut mot templen 
Phnom Penh - Siem Reap: Efter frukost lämnar vi Kambodjas huvudstad och färdas vidare norrut genom landsbygden. 
Vårt första nedslag gör vi i Skuon, även känd som Spiderville då den lokala specialiteten är friterade spindlar. Kanske 
nöjer vi oss med att bara titta och inte provsmaka? Vi fortsätter sedan till Sambor Prei Kuk, ett fridfullt tempelområde 
med hundratalet tempelruiner fördelade i tre huvudgrupper. Vårt slutmål för dagen är Siem Reap, ca 38 mil, och 
komfortabla Hotel Somadevi Angkor Resort & Spa som väntar med kvällens middag. Sedan är det gångavstånd till den 
berömda nattmarknaden. 

Dag 6-7, fredag - lördag: Nationalsymbolen Angkor Wat & Tonle Sap-sjön 
Siem Reap: Vår stad är känd som utgångspunkten för att utforska de mytomspunna tempelruinerna i Angkor, en av 
resans verkliga höjdpunkter! Ruinstaden Angkor bjuder på 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. Därefter 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! Under vår vistelse i Siem Reap kan du också följa med till Tonle Sap-sjön och 
besöka en flytande by. 

Dag 8, söndag: Mot Battambang 
Siem Reap - Battambang: Efter frukost fortsätter vår resa västerut mot delar av Kambodja som få turister har besökt. 
På vägen besöker vi en hantverksskola som lär unga kambodjaner traditionella hantverk och de får därmed en 
möjlighet till försörjning. Dagen bjuder också på ett besök vid templet Wat Phnom Banan, beläget på en höjd med 
vacker utsikt över det kringliggande landskapet. Vårt mål för dagen är Kambodjas näst största stad Battambang, ett 
stort handelscentrum för jordbruksområdena väster om Tonle Sap-sjön. Här väntar centralt belägna King Fy Hotel med 
middag, ca 21 mil. 
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Dag 9, måndag: Thailand hägrar 
Battambang - Koh Chang: Det har blivit dags att lämna Kambodja för Thailand, gästfrihetens och leendenas land. Här 
väntar Koh Chang, paradisön som även är nationalpark. Vi färdas med buss, minibussar på den thailändska sidan, och 
sedan båt, ca 27 mil. Överfarten till Koh Chang tar ca 45 minuter och är hänförande vacker. Thailands näst största ö 
lockar med härlig grönska och kritvita stränder. På behagliga Mercure Hotel Hideaway Koh Chang, precis vid stranden, 
kopplar vi av och mår bra. 

Dag 10-11, tisdag - onsdag: Underbara Koh Chang 
Koh Chang: Nu väntar härliga dagar i semesterparadiset! 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 och här finns fortfarande en 
genuin känsla trots att fler och fler hotell tillkommit. Avkopplande och njutningsfulla dagar väntar vid hotellets 
lockande poolanläggning, men för dig som önskar ytterligare härliga upplevelser erbjuder vi en ö-rundtur. 

Dag 12, torsdag: Mot myllrande Bangkok 
Koh Chang - Bangkok: Efter frukost blir vi hämtade i minibussar för transfer till båten som ska ta oss åter till 
fastlandet. I land väntar vår buss och vi påbörjar resan norrut mot Thailands huvudstad, ca 35 mil. Bangkok liknar inte 
någon annan stad i världen och här slåss högljudda marknader och gyllene tempel om vår uppmärksamhet. Vi checkar 
in på utmärkta Ramada Plaza Menam Riverside Hotel precis vid den breda floden och på kvällen kan du följa med och 
äta en god middag och avnjuta en storslagen show som berättar om Thailands kulturarv. En perfekt avslutning! 

Dag 13, fredag: Mera Bangkok & farväl Thailand 
Flyg från Bangkok: Vi checkar ut från vårt hotell och framför oss har vi en sista spännande dag i Bangkok! Vi ger oss ut 
på en rundtur där vi får se några av stadens höjdpunkter, bland annat det kungliga palatset och kapellet. Det blir 
också en tur på floden och en avslutande lunch. Framåt eftermiddagen åker mot flygplatsen varifrån vårt flyg lyfter 
under kvällen. 

Dag 14, lördag: Åter på hemmaplan 
Hemkomst till Skandinavien: Efter en mellanlandning med byte av flyg landar vi tidig morgon åter i Skandinavien, 
fyllda av upplevelser och med minnen för livet! 

Kontakta din närmaste Lingmerths Resebyrå för mer information och bokning. 

www.lingmerths.se 
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