Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Cambodja:
En busca dels temples perduts (10 dies)
DIA 1 Vol ciutat d'origen - Siem Reap
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada i embarcament en el vol
amb destinació a Siem Reap via Bangkok. (Connexions
intermèdies). Nit a bord.
DIA 2 Arribada a Siem Reap
Arribada a l'aeroport de Siem Reap i tràmits de visat. Trasllat a
l'hotel i allotjament.
DIA 3 Siem Reap (Temples d'Angkor)
Angkhor, capital dels khmers, va ser fundada l'any 900 prop del
Gran Llac (el Tonle Sap). Va ser saquejada pels Xam d'Annam l'any
1177 i posteriorment va ser reconstruïda i protegida per altes
muralles i fossats. Aquesta ciutat santuari (la major d'Indoxina)
tenia, en la seva època d'esplendor, 80 quilòmetres quadrats en
què hi havia més de 600 temples.
Al matí visita als temples de Ta Prohm les parets es troben
abraçades per les arrels d'enormes arbres. Continuació visitant la
ciutat d'Angkor Thom incloent els temples de Bayon, Baphuon,
Pimeanakas, Terrassa del Rei Leprós i Terrassa dels Elefants.
Temps lliure per dinar. A la tarda visita de Prasat Kravan, Angkor
Wat i Pre Rup. Retorn a l'hotel. Allotjament.

Allotjament

Hotels 3* i locals

Durada

10 Dies

Sortida

24 de Març

Preu

1.530 eur + 380 eur
(taxas)

DIA 4 Siem Reap (Temples d'Angkor - mig dia amb bicicleta)
Al matí ens vam traslladar a 37 km de Siem Reap per visitar el
temple de Banteay Srei, considerat la joia de la corona dels
temples d'Angkor, per les seves minuciosos detalls en els seus
relleus. Retorn a l'àrea d'Angkor visitant l'interessant museu de les
mines i el temple de Banteay Kdei. Temps lliure per dinar davant
l'estany de Sres Srang. A la tarda farem un recorregut amb
bicicleta que iniciarem després de la visita al temple de Bantay
Samre, també anomenat "el petit Angkor Wat". Arribarem a la
base de la muntanya de Phnom Bok. Pujarem a peu per les
empinades escales per contemplar des de dalt una magnífica
panoràmica de tota l'àrea. Descens i continuació amb bicicleta per
una carretera que discorre entre bellíssims paisatges i poblets que
semblen de la Cambodja profunda fins Ron Ta Ek on ens estaran
esperant els cotxes per tornar a l'hotel.
Nota: El recorregut en bicicleta és d'uns 8 km amb contínues
parades. Nivell fàcil i terreny completament pla. No obstant això
un cotxe seguirà sempre al grup. Si alguna persona no vol fer el
recorregut amb bicicleta o decideix abandonar en algun punt de
l'itinerari podrà continuar en el vehicle seguint la resta del grup.
DIA 5 Siem Reap (Senderisme als monòlits de la Sra Damrei)
Trasllat per carretera fins al Parc Nacional de Phnom Kulen, la
muntanya més sagrada de Cambodja. Ascens amb cotxe fins a
dalt. Visita de les cascades i del monestir que conté un Buda
reclinat tallat en el mateix cim de la muntanya. Continuació amb
cotxe fins al poblat de Phum Themei on deixarem els vehicles.
Continuació a peu (uns 3 km) i visita del temple de la pagoda de
Preah Kral.

PL. DEL PI, 3 - 08193 BELLATERRA - T. +34 935 929 936 - F. +34 936 922 725
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Cambodja:
En busca dels temples perduts (10 dies)
Caminada de 2 hores fins al que va ser l'entrada del Prasat Rong Chen, el primer templemuntanya construït a la regió d'Angkor on es conserven, enmig d'una frondosa vegetació,
diversos animals de grandària natural tallats en la pròpia pedra. Destaca un elefant de 4
metres de llarg per 3 d'alt tallat en un sol bloc. Dinar tipus pícnic. Retorn a Phum Themei
per recuperar els vehicles i tornar a Siem Reap prèvia parada a Phnom Kulen per, si el
temps ho permet, prendre un bany a les cascades. Arribada a l'hotel. Allotjament.
DIA 6 Siem Reap - Àrea temples de Koh Ker - Sraem (220 km)
Trasllat per carretera fins a l'àrea de temples de Koh Ker, visitant en ruta el temple de
Beng Mealea. Després d'explorar Koh Ker gaudirem d'un dinar tipus picnic. A la tarda,
continuació fins Sraem. Arribada a l'hotel. Allotjament.
DIA 7 Sraem - Preah Vihear - Stung Treng - Kroche (350 km)
Al matí, visita de l'espectacular temple de Preah Vihear del qual es diu que té les vistes
més espectaculars de tots els temples khmers. A continuació trasllat per carretera fins
Stung Treng, on creuarem el riu Mekong per seguir-lo en el seu recorregut fins Kroche.
Temps lliure per dinar. Arribada a l'hotel i allotjament.
DIA 8 Kroche -Kampong Cham -Phnom Penh (300 km)
Al matí trasllat fins al Parc Nacional dels Dofins per recórrer la zona en una petita
embarcació a la recerca dels últims dofins d'aigua dulce.Traslado per carretera fins a
Kampong Cham. Visita del temple de Wat Nokor i dels turons de Phnom Pros i Phnom Srei.
Continuació per carretera a Phnom Penh. Temps lliure en ruta per dinar. Arribada a
l'hotel. Allotjament.
DIA 9 Phnom Penh - Visites - Vol de tornada a ciutat d'origen
Esmorzar i dia de visites.
DIA10 Arribada a ciutat d'origen
Arribada i fi dels serveis.
Serveis Inclosos
- Vols ciutat d'origen a Siem Reap i de Phnom Penh retorn a ciutat d'origen, en classe
turista, amb tarifa restringida pel que fa a canvis i cancel·lacions
- Allotjament en habitacions dobles en hotels de categoria turista amb bany / dutxa i
esmorzar (veure nota allotjaments)
- Trasllat en privat segons itinerari
- Menjars indicades en la taula de l’itinerari
- Guia local de parla hispana durant tota la ruta a Cambodja.
- Visites i excursions segons itinerari (entrades no incloses).
- Bicicletes i cascs per a la visita a Angkor
- Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa. - - - Taxes aèries segons s'indica en el quadre de preus
- Impostos i IVA, en cas de ser aplicables
Serveis NO Inclosos
- Begudes i menjars no detalles com incloses
- Visites i / o excursions opcionals
- Visat de Cambodja (30 usd)
- Entrades als llocs a visitar (veure nota)
- Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació (recomanat)
- Propines i extres personals
- Qualsevol altre concepte no esmentat en l'apartat de serveis inclosos
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