
	

 

 
 

 
Spännande Laos och Exotiska Kambodja med 
Bangkok 28 december 2019 – 11 januari 2020 

  
Sol och bad i Kambodja 10 - 17 januari (option) 

 
Sundström Travel genomför en spännande och varierande resa till Laos och Kambodja vintern 
2019/20/. Odenresor bokar vårt flyg.  
 
Intresseanmälan 
 
Vi planerar att genomföra resan med cirka 12 personer. Ta gärna med familjen som några av 
resenärerna har gjort tidigare på våra resor till Sydostasien! 
 
info@sundstromtravel.nu 
 
Har ni några frågor ringer ni; Eva: 0733–996464 eller Anders: 070–5181655 

 
Preliminärt Reseprogram 
 
Dag 1 28:e december - avfärd från Arlanda 
 
Flyg till Bangkok med Thai Airways kl 13.30.  
 
Dag 2 29:e december - Bangkok (-/-/D) 
 
Ankomst tidigt på morgonen till Bangkok där vi bor i Silom. Transfer till vårt 
hotell. Vi äter gemensam middag på gatan (vi har varit där förut!). 
 
Övernattning på Silom City Hotel http://www.silomcityhotel.com 
 
Dag 3 30:e december – Bangkok  (B/-/-)  
 
Idag gör vi Bangkok på egen hand. 
 
Övernattning på Silom City Hotel http://www.silomcityhotel.com 
 
Dag 4 31:e december – Luang Prabang (B/-/D) 
 
Transfer och flyg från Bangkok kl 08.45 till Luang Prabang, Laos. Nyårsmiddag vid 
Mekongfloden! 
 
Övernattning på Le Sen Boutique Hotel (http://le-sen-boutique.hotelsinluangprabang.com/sv/) 
 
 
Dag 5 1:a januari – Luang Prabang (B/L/-) 
 
Efter frukost börjar vi att utforska Luang Prabang, en UNESCO 
världsarvsstad, och besöker templet Wat Xieng Thong, det mest 
vördade templet i Luang Prabang. Beläget i slutet av halvön, nära 
Mekong, byggdes detta tempel 1560 av kung Setthathirat och är 
dekorerat med utsmyckade sniderier och mosaik.  
 



 

 

Därefter tar vi en longtail båt och åker på Mekong och besöker Pak Ou Caves, en grotta som 
innehåller tusentals guldlackade Buddha-statyer i två grottor. Förutom det imponerande 
utbudet i statyer är utsikten från grottans öppning extraordinär, med en fantastisk vy över 
Mekong och Nam Ou-floderna.  
 
Efter lunch på restaurang Tamarind besöker vi det tidigare kungliga slottet, nu 
Nationalmuseum, för att lära om Laos historia, fortsätter sedan till fots till Wat Mai, ett tempel 
som är känt för sin gyllene basrelief, och Wat Sensoukarahm, som har en vacker bländande 
gyllene fasad. Vi avslutar med ett besök på Traditional Arts & Ethnology Centre med en 
utställning om de minoritetsfolk som finns i Laos. 
 
Övernattning på Le Sen Boutique Hotel (http://le-sen-boutique.hotelsinluangprabang.com/sv/) 
 
Dag 6 2:a januari – Luang Prabang – Kuang Si Waterfall – Luang Prabang  (B/L/-) 
 

För de riktigt morgonpigga rekommenderar vi 
en morgonpromenad för att beskåda när 
munkarna samlar in sina gåvor från Luang 
Prabangs innevånare. Efter frukost tar guiden 
oss till vattenfallet Kuang Si. Vi njuter av de 
vackra vattenfallen i den täta regnskogen. Vi 
tar naturligtvis ett dopp och njuter samt äter 
en picnic lunch vid vattenfallen. 
 

På resan tillbaka har vi möjligheten att stanna för ett besök i ”Free the Bears Sanctuary”, hem 
för 23 asiatiska björnar samt att besöka Kuang Si Butterfly Park, som rymmer hundratals av 
landets vackraste fjärilar (inträden ej inkluderade) 
 
Resten av dagen är fri i Luang Prabang. 
 
Övernattning på Le Sen Boutique Hotel (http://le-sen-boutique.hotelsinluangprabang.com/sv/) 
 
 
Dag 7 3:e januari – Vientiane  (B/-/-) 
 
Vi flyger från Luang Prabang till Vientiane. Vi besöker Buddha Park på vägen från flygplatsen i 
Vientiane samt Lao Disabled Women och har sedan eftermiddagen fri i Vientiane. 
 
Övernattning på City Inn Vientiane http://www.cityinnvientiane.com 
 
 
Dag 8 4:e januari – Vientiane (B/L/-)  
 
Idag ska vi upptäcka mer av staden Vientiane. Vi besöker det fridfulla Wat 
Sisaket, ett av de vackraste templen i huvudstaden, därefter fortsätter vi till 

den närliggande Wat Phra Keo, 
som idag fungerar som ett religiöst 
museum och som har en 
imponerande samling av både Lao 
och Khmer konstverk. I närheten 
finns också presidentpalatset. Även om det inte kan 
besökas ger byggnadens utsida en inblick i 
huvudstaden kolonialhistoria. 
 
Efter lunch på Lao Kitchen besöker vi COPE, en 

förening som arbetar för att hjälpa offren för landets många landminor. Vi får ta del av 
information om Vietnamkriget och den varaktiga inverkan av oexploderade minor (UXO) i landet 
och de ansträngningar som görs för att rensa dem. 
 



 

 

Under eftermiddagen fortsätter vi till Patuxay-monumentet, Laos 
version av Triumfbågen där vi kan ta oss upp till monumentets topp 
för en fin panoramautsikt över staden. Därefter till Den Luang, den 
heligaste platsen i Laos, följt av Wat Simuang, det mest populära och 
finaste templet i Vientiane. 
 
Vi avslutar dagen med en promenad längs Mekongflodens stränder. 
 
Övernattning på City Inn Vientiane http://www.cityinnvientiane.com 
 
Dag 9 5:e januari – Vientiane – Pakse – Wat Phou – Champasak (B/L/-)  
 
Flyg från Vientiane till Pakse där vi möts av vår guide, äter lunch, och sedan åker vi till Wat 
Phou. Wat Phou finns på UNESCO:s världsarvslista. Det är ett spektakulärt pre-angkoriskt 
tempel som är placerat mitt bland risfälten och vattenvägarna i södra Laos. Templet tjänade 
som det viktigaste ekonomiska och politiska centrumet i regionen och är fortfarande ett av Laos 
folkets mest vördade tempel. 
 
Övernattning på Residence Bassac https://www.residencebassac.com 
 
Dag 10 6:e januari – Champasak – 4000 islands (B/L/-)  
 
Efter frukost beger vi oss söderut till 4000 Islands Region. Detta är det område där 
Mekongfloden är över 14 km bred. Floden rinner mellan ett stort antal öar och skapar vattenfall 
och forsar.  
 
Vi äter lunch på en lokal restaurang. 
 
Efter lunch utforskar vi den fridfulla ön Don Khone och det imponerande Lippi-fallen, som ligger 
väster om Don Khone, mycket nära den kambodjanska gränsen. 
 
Därefter tar vi en kort båttur för att se om vi kan upptäcka några Irrawaddy Dolphins. 
 
Övernattning på Residence Bassac https://www.residencebassac.com 
 
Dag 11 7:e januari – avfärd Pakse till Siem Reap, Kambodja (B/-/D) 
 

Vi åker från Champasak till Pakse där vi tar flyget 
till Siem Reap.  
 
I Siem Reap möter vår kära vän Ratana med familj 
och hans vänner oss på flygplatsen med sina tuk-
tuk. Varje tuk-tuk tar två personer och tar oss till 
vårt härliga hotell.  
 
Ratana har i uppdrag att tillsammans med sina 

bröder och vänner ta hand om oss de dagar vi är i Siem Reap samt att boka 
hotellrum på vårt mysiga hotell där vi bor 3 nätter.  
 
På kvällen drar vi ut på gemensam middag på en lokal restaurang tillsammans med familjen 
och våra andra kambodjanska vänner. 
 
Övernattning på Central Boutique Angkor Hotel (http://www.centralboutiqueangkorhotel.com/) 
 
Dag 12/13 8:e – 9:e januari – Siem Reap (B/-/-) 
 
Naturligtvis skall vi åka in i ruinområdet och besöka bl. a. templen Angkor Wat, Angkor Thom, 
Ta Prohm och Bayon. Vi åker i tuk-tuk som tar två personer. Vår egna auktoriserade guide visar 
oss en del av templen under en hel dag.  
 



 

 

Området är stort så ni kan planera er vistelse individuellt med er tuk-tuk förare. En dag i 
tempelområdet kan vara lite i minsta laget för en del av er. 
 
En av kvällarna kan ni gå och se en traditionell kambodjansk dansshow 
och sedan har ni många andra aktiviteter till att överväga. Besöka Night 
Market och kanske ta en halvdagsutflykt till sjön Thonle Sap eller bara 
mysa vid hotellets pooler.  
 
Våra andra vänner Roy, Sinin och Khan kommer ni också träffa och få 
mer information om hur det är att leva i Kambodja – något som inte är 
helt lätt i detta samhälle! 
 
Vi brukar även organisera besök på skolor, sjukhus eller andra intressanta projekt i området.  
 
Övernattning på Central Boutique Angkor Hotel (http://www.centralboutiqueangkorhotel.com/) 
 
Dag 14 10:e januari Hemresa via Bangkok till Stockholm – hemma 11:e januari 
 

Option: 
 
Dag 14 10:e januari – avfärd Siem Reap till Sihanoukville (B/-/-) 
 
Vi flyger från Siem Reap till Sihanoukviulle och inkvarterar oss på vårt 
härliga hotell  
 
Övernattning på Sahaa Beach http://sahaabeach.com 
 
Dag 15-19 11 - 15:e januari – Sihanoukville 
 
Sol och bad och härliga upptåg. 
 
Övernattning på Sahaa Beach http://sahaabeach.com 
 
Dag 20 16:e januari – Avfärd Sihanoukville 
 
Vi tar bussen från Sihanoukville till Phnom Penh och boardar flyget hem. 
Vi flyger via Bangkok till Stockholm. 
 
Dag 21 17:e januari - Stockholm 
 
Hemma i Sverige kl 06.55 
 
 
Pris cirka 17.300 kronor exklusive flyg Enkelrumstillägg 5.700 kronor  
 
 
Pris inkl Option med sol och bad i Sihanoukville cirka 23.900 kronor 
exklusive flyg Enkelrumstillägg 9.200 kronor  
 
Lasse på Odenresor har fått flygpriserna från Thai och de kommer att ligga på cirka 13.000 
kronor + inrikesflyg Laos/Laos-Kambodja 3.000 kronor = cirka 16.000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I priset Ingår:  
 
 
All transfer, båt och buss under Laosvistelsen 
 
Transfer i Bangkok 
 
Boende Bangkok 2 nätter, Laos 7 nätter, Siem Reap 3 nätter och Sihanoukville 6 nätter 
(option). Frukost ingår på samtliga hotell.  
 
Engelsktalande guider under hela Laosvistelsen.  
 
Tuk-tuk i Siem Reap, guide i Angkor Wat 
 
Option: Transfer i Sihanoukville samt buss Sihanoukville – Phnom Penh 
 
Måltider enligt program (exkl. dryck) 
  
Sundström Travels svar på alla frågor under resan och alla våra tips på de olika resmålen. 
 
Informationsmöte under 2019 och tips på rabatterbjudande hos Vaccin Direkt. 
 
 
Ingår ej:  
 
Flyg: Stockholm – Bangkok (Thai) 
Bangkok – Luang Prabang (Thai) 
Luang Prabang – Vientiane 
Vientiane – Pakse 
Pakse – Siem Reap,  
SIem Reap – Stockholm (Thai) 
(option: Siem Reap - Sihanoukville, Phnom Penh – Stockholm (Thai).)  
Separat faktura på flyget med Thai kommer från Odenresor.   
 
Avbeställningsskydd, visum Laos och Kambodja, dricks till guider, övrig mat och dryck och 
andra egna påhitt under resan, kamera/videoavgifter samt vissa inträden. Inträde Angkor 
Wat. 
 
Några allmänna tips: Hyr filmen Killing Fields och titta på den samt läs på om Laos. 
 
Vår resefilosofi 
 
När vi organiserar resor, skapar vi ramverket men det är upp till våra resenärer att måla själva 
tavlan! Med andra ord, vi låter resenärerna ta många initiativ och skapa sina egna upplevelser 
på de platser vi besöker. Sålunda kommer vi att låta er styra er egen tid så mycket som 
möjligt på de platser vi besöker. 
 
Kambodjadelen har vi gjort ett flertal gånger med grupper och nu kompletterar vi med 
Bangkok och Laos efter önskemål från våra resenärer De som reser med oss har upplevt 
mycket utöver det vanliga och fått en förståelse för vår kärlek till Sydostasien och framför allt 
Kambodja. 
 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA PÅ ETT ÄVENTYR I TRYGGA HÄNDER TILL 
SPÄNNANDE DELAR AV VÅR JORD! 
 
 


