
GROEPSREIS 22 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2018 
 
Doel van de reis: 

• Het bezichtigen van de projecten van Spie-en en De Brug op het platteland van Cambodja. 

• Deelnemers enthousiast maken, zodat ze ook hun achterban informeren 

• Informatie verstrekken over de geschiedenis van het land, met name de Rode Khmer periode 

• Beleving van een stukje Cambodjaanse cultuur 

• Contact met Cambodjaanse christenen 
 
Reisdata: 
Vertrek op 22 oktober, terug op 3 november 2018 
 
Kosten 
All-in prijs per persoon €1.400 op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer € 150 
Dit is inclusief: 

• Vliegtickets 

• Hotelkamers 

• Vervoer in Cambodja 

• Eten en drinken 

• Ticket Angkor Wat en andere uitstapjes 
 
Bijkomende kosten voor eigen rekening: 

• Eigen vervoer van en naar Schiphol 

• Visum $30, te betalen bij aankomst in Cambodja 

• Consumpties en drankjes buiten de maaltijden om. 
 
We zullen in 3 verschillende hotels overnachten. Deze hebben allemaal goede voorzieningen met airconditioning. In 
Phnom Penh is er ook een zwembad bij het hotel. Het vervoer zal worden verzorgd met Spien auto’s en een busje.  
 
Bezoeklocaties: 
Siem Reap –   Stad bij de tempels van Angkor Wat 
Kampong Cham –  Provincie werkgebied De Brug/Spien in Mekong gebied (Gebied waar Koy woont) 
Takeo –   Provincie en werkgebied De Brug/Spien in het zuiden. 
Phnom Penh –  Hoofstad Cambodja en locatie van het Spien Kantoor. (ligt tussen Kampong Cham en Takeo in) 
 
Programma (voorlopig) 
Maandag: Vertrek vanaf Schiphol 
 
Dinsdag : Aankomst in Siem Reap 
 
Woensdag: Bezichtiging eeuwenoude tempels Angkor Wat, één van de zeven wereldwonderen. 
 
Donderdag: Vertrek per bus/auto naar Kampong Cham, overnachten in Kg Cham city 
 
Vrijdag: Bezoek Spien projecten in de provincie Kampong Cham, overnachten in Kg Cham city 
 
Zaterdag: Bezoek Spien projecten in Kg Cham, overnachten in Kg Cham city 
 
Zondag: Naar Prey Chhor, voor kerkdienst in de Gethsemané kerk waar ds. Koy predikant is. Deze kerk hoort bij de      
Cambodjaanse Evangelische Kerk. ’s Middags terugreis naar Phnom Penh. Inchecken in hotel in PP 
 
Maandag: Bezoek aan de Killing Fields en het genocide museum Tuol Sleng. Daarna lunchen in de stad.  
’s Middags bezoek aan Russische markt. 
 
Dinsdag: Eerste dag bezoek Spien projecten in de provincie Takeo. Overnachten in hotel in PP 
 
Woensdag: Vrije dag, kan met de groep maar ook individueel ingevuld worden (bijvoorbeeld boottocht op de Mekong 
Rivier) 
 
Donderdag:  Tweede dag bezoek Spien projecten in de provincie Takeo en bezoek aan het kantoor van Spien, 
Overnachten in hotel in PP 
 
Vrijdag: Vertrek vanaf vliegveld Phnom Penh. Aankomst zaterdag op Schiphol.  
 
Wanneer je denkt dat het programma te druk is, kun je ook besluiten om een dag in het hotel te blijven. In de regel 
hopen we elke avond voor 7 uur terug te zijn in het hotel.  
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=pFXq9TbGCh8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wSqEpI1nd-g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6MCpAkSNjRs

