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17-DAAGSE SPONSORREIS CAMBODJA

Bij deze rondreis maakt u kennis met het werk van Eye Care Foundation in Cambodja. 

In Phnom Penh ontmoet u onze Cambodjaanse medewerkers. In de provincies 

Ratanakiri en Kratie krijgt u een rondleiding in de oogziekenhuizen. In de provincie 

Mondulkiri ziet u bij een kleine gezondheidspost op het platteland hoe het lokale 

oogteam een ‘eye screening’ uitvoert. De mooie natuur ervaart u tijdens een wandeling 

door het olifantenreservaat in de jungle van Mondulkiri en een boottocht op de 

Mekong rivier. Deze afwisselende reis sluit u af in Siem Reap met de eeuwenoude 

tempels van Angkor Wat. Wij geven u met deze reis een goede indruk van de oogzorg 

die wij hier, dankzij u, al meer dan 20 jaar ondersteunen. En u zult genieten van de 

prachtige natuur, de gevarieerde cultuur en het directe contact met de Cambodjanen.

De reis wordt begeleid door de ervaren reisbegeleidster Marga Lapre. Zij heeft voor 

Eye Care Foundation (en haar voorlopers) al vele reizen begeleid. Een Cambodjaanse 

Eye Care Foundation medewerker gaat voor een gedeelte met de reis mee en kan u 

als geen ander vertellen over de projecten en de geschiedenis van het land. De groep 

bestaat uit acht tot twaalf personen. 



REISSCHEMA (het reisschema kan aan kleine wijzigingen onderhevig zijn)

DAG DATUM               OMSCHRIJVING

1 03 nov 

2 04 nov  

3 05 nov  

   

4 06 nov   

    

5 07 nov  

6 08 nov  

 

7 09 nov  

8 10 nov             

9 11 nov  

10 12 nov  

  

11 13 nov  

12 14 nov  

13 15 nov  

14 16 nov  

15 17 nov  

16 18 nov  

17 19 nov  

Reissom: €  1.575,- 

Eenpersoonskamertoeslag: €  220,- 

Wat is inbegrepen in de reissom:

- Transfers van en naar luchthaven in Phnom Penh en Siem Reap

- Alle hotelovernachtingen, inclusief ontbijt, op basis van tweepersoonskamer

- Bus (coaster) vervoer in Cambodja  (m.u.v. vervoer in Siem Reap/Angkor Wat*)

- Alle excursies en entree gelden (m.u.v. Angkor Wat entreegeld*) volgens

programma

- Nederlandse en Cambodjaanse reisbegeleiding

- Kennismakingsavond (of middag) met de groep voor aanvang van de reis.

Vertrek vanaf Amsterdam

Aankomst Phnom Penh

Verblijf Phnom Penh: bezoek Koninklijk Paleis/Silver Pagoda, Wat Phnom

’s avonds Plae Pakaa dansvoorstelling in het Nationaal museum

Verblijf Phnom Penh: excursie Tuol Sleng gevangenis en Killing Fields 

’s avonds Diner met de Cambodjaanse Eye Care Foundation medewerkers

Bus naar Kratie (± 5 uur): tussenstop bij de oogkliniek in Tbong Khmum

Verblijf Kratie: rondleiding in het oogziekenhuis. Boottocht over Mekong  

rivier en bezoek aan Phnom Sam Bok tempel

Bus naar Mondulkiri (± 4 uur): rondleiding in het oogziekenhuis     

Verblijf Mondulkiri: dagexcursie naar Elephant & Wildlife Sanctuary            

Bus naar Ratanakiri (± 4 uur): stop bij Bousra waterfalls en vulkaanmeer

Verblijf Ratanakiri: Bijwonen van een ‘eyescreening’ bij een gezondheidspost 

en een bezoek aan de ‘Khmer Loeu villages’

Bus naar Stung Treng (± 3 uur): bezoek lokale markt en zijdeweverij 

Bus naar Siem Reap (± 6 uur)

Verblijf in Siem Reap: bezoek Angkor Wat Tempels

Verblijf in Siem Reap: bezoek Angkor Wat Tempels

Verblijf in Siem Reap: bezoek Angkor Wat Tempels

Vertrek vanaf Siem Reap

Aankomst Amsterdam



Wat is niet inbegrepen in de reissom:

- Retourvlucht Amsterdam -  Cambodja (ECF kan assisteren bij de boeking)

- Visum Cambodja: USD 40 (1 pasfoto nodig); het visum wordt op de luchthaven

van Phnom Penh bij aankomst verstrekt

- Lunches en diners  (m.u.v. het diner met de Cambodjaanse collega’s in Phnom

Penh)

- Entreegeld Angkor Wat en vervoer tijdens verblijf bij de Angkor tempels*

- Inentingen

- Reisverzekering (verplicht)

- Annuleringsverzekering (bij boeking doorgeven)

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met: 

Margreet Geels  

op 020-6473879 of m.geels@eyecarefoundation.nl

Privacy
1. In het kader van het aanbieden en uitvoeren van donateursreizen worden persoonsgegevens vastgelegd van        deelnemers,
zoals contact-, adres-, en bankgegevens en reisschema’s. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:

a. Uitvoering te geven aan de ledenreis;
b. Deelnemer te informeren over het werk van ECF.

2. In het kader van het organiseren van de reizen kan ECF gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens vastleggen. Denk       
hier  bij aan verzekeringsgegevens, ID nummer, amnese en dieetwensen. Deze gegevens worden alleen opgeslagen indien        
dit noodzakelijk is om een reis of -verblijf zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden.

3. Persoonsgegevens die verkregen worden in het kader van deelname aan een ledenreis worden niet voor ande       re  leiden 
verwerkt, noch worden zij aan derden doorgegeven..



InschrIjfformulIer 

Sponsorreis Cambodja
3 - 19 november 2020

Uw gegevens,

Achternaam (volgens paspoort) .........................................................................................
m/V........................................................................................................................................
Initialen.................................................................................................................................
eerste voornaam (volgens paspoort).................................................................................
Geboortedatum.................................................te...............................................................

Ik reis samen met................................................................................................................

straat.....................................................................................................................................
huisnummer (en toevoeging)............................................................................................
Postcode en plaats..............................................................................................................

e-mail.....................................................................................................................................
Telefoon mobiel................................................................................................................... 
Telefoon thuis ......................................................................................................................
Telefoon werk......................................................................................................................

Vegetarisch     ja    nee  Allergie.................................................................

nee

        midden         gang

Verzekeringsgegevens reisverzekering (verplicht)...........................................................
Verzekeringsmaatschappij.................................................................................................
Polisnummer........................................................................................................................
Telefoonnummer alarmcentrale........................................................................................

Gegevens contactpersoon thuis tijdens reis
n aam.....................................................................................................................................
Adres.....................................................................................................................................
r elatie ...................................................................................................................................
Telefoon thuis.......................................................................................................................
Telefoon werk.......................................................................................................................
Telefoon mobiel...................................................................................................................

Datum en plaats  uw handtekening

u dient dit te doen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur.Deze ontvangt u half augustus,
als bij voldoende deelname is besloten dat de reis definitief doorgaat

Dit formulier ingevuld naar Eye Care Foundation, 
Antwoordnummer 11503, 1000  RA Amsterdam

Tweepersoonskamer      ja             nee

Tweepersoonskamer op indeling met andere deelnemer     ja

eenpersoonskamer (toeslag € 220)     ja            nee 

Voorkeursstoel op de vlucht (niet gegarandeerd)     raam

Reis- en annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten 

macbook-ecf
Markering
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