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17-daagse donateurreis naar Cambodja                                     

Deze indrukwekkende rondreis laat u kennis maken met het werk van Eye Care Foundation in Cambodja. In Phnom 
Penh ontmoet u onze Cambodjaanse medewerkers. In Ratanakiri en Kampong Cham krijgt u een rondleiding in de 
oogziekenhuizen en in de provincie Kratie ziet u dr. Sokhan aan het werk in een kleine oogkliniek op het platteland.

En natuurlijk bezoekt u de verschillende culturele hoogtepunten van dit veelzijdige land. De Silver Pagoda, de Tuol 
Sleng gevangenis en de Killing fields, in en bij Phnom Penh. Deze laatste twee plaatsen laten u de recente geschiedenis 
op indringende wijze zien. De mooie natuur ervaart u tijdens een wandeling door het olifantenreservaat in de jungle  
van Mondulkiri en een boottocht op de Mekong. Deze afwisselende reis sluit u af in Siem Reap waar u tweeënhalve  
dag de tijd heeft om de prachtige, eeuwenoude tempels van het nabij gelegen Angkor complex te bezichtigen.

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 en gevarieerde cultuur van Cambodja. De reis wordt begeleid door 
Margreet Geels, mede-werker van het kantoor in Amsterdam en ervaren reisbegeleider. Een van de Cambodjaanse 
Eye Care Foundation medewerkers zal ook met de reis meegaan en kan u veel vertellen over de projecten en het 
land. De groep bestaat uit minimaal tien en maximaal veertien personen. Bij de keuze van de hotels zoeken we 
een balans tussen eenvoud, comfort en goede ligging.

Vlucht met Singapore Airlines:

SQ 323   maandag 13/11  Amsterdam - Singapore   11.15 - 05.55
SQ 5022 dinsdag  14/11  Singapore -  Phnom Penh  08.30 - 11.25
SQ 5023 maandag 28/11   Siem Reap - Singapore   18.55 - 22.05
SQ 324  maandag 28/11  Singapore - Amsterdam    23.55 - 07.15
 
Reisschema

dag 1 13 nov.  Vertrek Amsterdam met Singapore Airlines (11.15)
dag 2 14 nov.  Aankomst Phnom Penh (11.25); vrije namiddag
dag 3 15 nov.  Bezoek Koninklijk Paleis/Silver Pagoda, Wat Phnom 

’s Avonds Plae Pakaa dansvoorstelling in het Nationaal museum
dag 4 16 nov.   Excursie Tuol Sleng gevangenis en Killing Fields Ek Choeng; vrije namiddag 

Diner met de Cambodjaanse Eye Care Foundation medewerkers
dag 5 17 nov.   Bus naar Kampong Cham (± 4 uur) 

Middag: facultatief bezoek Wat Nokor of fietstocht naar Ko Paen eiland
dag 6 18 nov.   Ochtend: bezoek aan oogziekenhuis.  

Na de lunch bus naar Mondulkiri (± 4 uur) met een stop bij Bousra waterfalls                                     
dag 7 19 nov.  Dagexcursie naar het Elephant & Wildlife Sanctuary
dag 8 20 nov.  Bus naar Ratanakiri (±4 uur); middag excursie ‘Khmer Loeu minority villages’
dag 9 21 nov.  Ratanakiri : bezoek oogziekenhuis; middag excursie Yak Loam lake
dag 10 22 nov. Bus naar Kratie (± 6 uur); bezoek aan Wat Hanchey tempel
dag 11 23 nov.  Kratie: bezoek gezondheidskliniek; boottocht over de Mekong naar Koh Trung eiland
dag 12 24 nov.  Bus naar Kompong Thom (± 6 uur); bezoek Prei Kuk en Sambor tempel
dag 13 25 nov.  Bus naar Siem Reap (± 6 uur)
dag 14 26 nov.  Verblijf in Siem Reap; bezoek Angkor Wat Tempels 
dag 15 27 nov.  Verblijf in Siem Reap; bezoek Angkor Wat Tempels
dag 16 28 nov.  Vlucht naar Singapore (18.55)
dag 17 29 nov.  Aankomst Amsterdam (07.15)



17-daagse donateurreis naar Cambodja                                     

Reissom       € 1.845,- 
Donatiebedrag, te besteden aan onze projecten in Cambodja: €    500,-
        _______
Totaalbedrag:       € 2.345,-

Toeslag eenpersoonskamer:      €    195,-

U ontvangt van ons één factuur voor de reissom. Om u in de gelegenheid te stellen het donatiebedrag als gift 
op te voeren bij uw belastingaangifte, ontvangt u hiervoor geen officiële factuur. 

De reissom is inclusief:

• Retourvlucht met Singapore Airlines
• Luchthavenbelastingen
• Transfers van en naar de luchthaven in Phnom Penh en in Siem Reap
• Alle hotelovernachtingen, inclusief ontbijt, op basis van tweepersoonskamer
• Bus (coaster) vervoer in Cambodja  (m.u.v. vervoer in Siem Reap/Angkor Wat*)
• Diner met onze Cambodjaanse medewerkers in Phnom Penh
• Alle excursies en entree gelden (m.u.v. Angkor Wat entreegeld*)
• Het boekje ‘Te Gast in Cambodja’
• Nederlandse en Cambodjaanse reisbegeleiding
• Kennismakingsavond (of ochtend) met de groep voor aanvang van de reis.

De reissom is exclusief:

•  Visum Cambodja: USD 30 (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)
• Facultatieve fietstocht naar Ko Paen eiland in Kampong Cham
• Entreegeld Angkor Wat  (€ 40,-)  en vervoer tijdens verblijf bij de Angkor tempels*
• Inentingen 
• Reisverzekering; verplicht
• Annuleringsverzekering; bij boeking meteen doorgeven. 

Annulering

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. U dient dit zelf te regelen.

Voor meer informatie

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

*  Om iedereen in de gelegenheid te stellen de Ankgor tempels op zijn of haar eigen tempo en manier te bekijken, hebben we het 
entreegeld en het vervoer in Siem Reap en naar de tempels buiten de totaalprijs gehouden. U kunt kiezen voor een fiets, een tuctuc  

of een busje. Uiteraard assisteren wij bij het regelen hiervan.
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