
        Eclipsreis naar Thailand, Laos, Cambodja en 
Indonesië 

25 feb – 13 maart 2016 
 

Totale zonsverduistering 9 maart 2016 in Indonesië 
                          

 

 
 

 
 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    (*)(*)(*)(*)    

 

Dag 1 (25/02) Brussel - Bangkok 

Vertrek van op de luchthaven van Zaventem per vlucht van Thai International naar Bangkok. 

 

Dag 2 (26/02) Bangkok – Chiang Rai – Chiang Khong   (M-A) 

Aankomst in Bangkok en aansluitende vlucht naar Chiang Rai. 

 

 

Aankomst te Chiang Rai en ontvangst door de 

lokale gids. Bezoek aan Chiang Rai met op het 

programma de Wat Rong Khun en de Wat Phra 

Keo. Verder naar Chiang Khong. 

Hotel Teak Garden. 

 

 



Dag 3 (27/02) Chiang Khong – Pakbeng   (O-M-A) 

Vroeg uit de veren en kort ritje tot aan de grens 

met Laos waar u opgewacht wordt en verder 

rijdt naar de pier waar de boot naar Pakbeng op 

u ligt te wachten. Na het inschepen vaart u 

stoomafwaarts de Mekong af. Onderweg geniet 

u van de mooie landschappen. Tweemaal wordt 

aangelegd in een dorpje bewoond door etnische 

minderheden, waar u kunt kennismaken met het 

dagelijkse leven van deze mensen. 

Aankomst te Pakbeng in de loop van de 

namiddag.  

Pakbeng Lodge. 

 

 

Dag 4 (28/02) Pakbeng – Luang Prabang   (O-M-A) 

Na het ontbijt kan u eventjes tot bij de kleine markt van Pakbeng wandelen. Met een beetje geluk 

treft u hier kleurrijk geklede leden van etnische minderheden aan die hun inkopen komen doen. 

Vervolgens vertrek per boot richting Luang Prabang. Onderweg wordt nogmaals aangelegd in een 

doprje en wat later bereikt u Pak Ou waar een bezoek gebracht wordt aan de Tam Thing-grotten die 

duizenden buddhabeelden herbergen. 

In de loop van de namiddag aankomst in Luang Prabang. 

Hotel Le Palais Juliana of Hotel Villa Maly. 

 

Dag 5 (29/02) Luang Prabang   (O-M) 

 

Bezoek aan de voormalige Laotiaanse koninklijke 

hoofdstad. Dit stukje werelderfgoed, waar de tijd voor 

een stuk bleef stilstaan, is ongetwijfeld één van de 

aangenaamste stadjes in Azië. U maakt een rustige 

wandeling door het gezellige oude centrum met zijn 

verschillende sierlijke tempels en u beklimt ook de Phu 

Si heuvel voor een mooi uitzicht over de stad en de 

voorbijglijdende Mekong. Ook een bezoek aan het 

voormalige koninlijk paleis, nu omgevormd tot 

museum, mag niet op het programma ontbreken. 

’s Avonds kunt u nog even rondkuieren op de levendige avondmarkt, waar leuke spullen te koop 

worden aangeboden. Hotel Le Palais Juliana of Hotel Villa Maly. 

 

Dag 6 (01/03) Luang Prabang – Vientiane   (0-A) 

Vrije voormiddag om nog even op eigen houtje dit 

gezellige stadje verder te verkennen. Wie heel vroeg uit 

de veren kan heeft de gelegenheid om te zien hoe de 

lokale monniken op bedelronde trekken en hun 

bedelpotten laten vullen door de plaatselijke bevolking. 

Vervolgens transfer naar de luchthaven voor vlucht 

naar Vientiane. 

Onthaal door de lokale gids en bezoek aan de 

Laotiaanse hoofdstad. Op uw programma staan: Wat 

Sisaket, Wat PraKeo, That Luang stupa, Patuxay 

monument. 

Hotel Green Park. 

 



Dag 7 (02/03) Vientiane – Pakse – Don Daeng   (O-M-A) 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Pakse. 

Na aankomst in Pakse zet u de tocht verder naar het zuiden. vertrek per boot naar het voormalige 

koninkrijk Champasak – 40km van Pakse . In vergelijking met Pakse is dit een rustige plek. Na 

aankomst in Champasak brengt u een bezoek aan de indrukwekkende Khmer tempel Wat Phu – 

sedert kort staat deze tempel op de lijst van Unesco als werelderfgoed. De site is ouder dan de 

tempelsite van Angkor en vormt dus een mooie inleiding op het latere bezoek aan de Khmer-tempels 

in Cambodia.   

Nadien  reist u  verder naar Don Daeng waar u logeert in de La Folie Lodge, één der mooist gelegen 

lodges in Laos – te midden van een eiland in de rivier.  

 

Dag 8 (03/03) Don Daeng   (O-M-A) 

Na het ontbijt scheept u in voor een boottocht en verkent u één van de breedste stukken van de 

Mekong. De rivier vertakt hier in verschillende armen waartussen - in de droge tijd - zo’n vierduizend 

eilandjes droog komen te staan, door de lokale bewoners Di Phan Done genaamd. U brengt een 

bezoek aan Ban Khone met z’n lieflijke dorpjes waar u nog heel wat overblijfselen uit de Franse tijd 

aantreft. Verder brengt u een bezoek aan de Liphi-waterval, ook wel de “duivelsgang” genoemd, 

zonder twijfel één van de mooiste watervallen op de Mekong. Verder op uw programma staat een 

bezoek aan de grootste waterval van Zuidoost-Azië, de Khone Papheng-waterval. Terugkeer naar de 

lodge. 

 

 

Dag 9 (04/03) Don Daeng – Pakse – Siem Reap   (O-A) 

Een overgangsdag – Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Pakse gebracht voor de vlucht 

naar Siem Reap (Cambodia). 

Aankomst te Siem Reap. Na het vervullen van de grensformaliteiten onthaal en transfer  naar het 

hotel. Nadien volgt een eerste kennismaking met de wereldberoemde tempels van Angkor en geniet 

u van de zonsondergang aan de Angkor Wat tempel. Avondmaal in het hotel.  

Hotel Victoria Angkor. 

 

 

Dag 10 (05/03) Siem Reap   (O-A) 

Volle dag voor het bezoek aan de tempels van Angkor. U ziet onder meer de zuidpoort van de stad 

Angkor Thom, de Bayon, Phimean Akas, het Olifantenterras en het Terras van de Lepra-koning. Ook 

de nog deels door woudreuzen overgroeide Ta Prohm-tempel is een must.  Ook de befaamde Angkor 

Wat tempel mag niet op uw programma ontbreken.   

 



Dag 11 (06/03) Siem Reap   (O-M) 

 

De dag begint met een bezoek aan het Shiva-

heiligdom van Banteay Srei, vaak het mooiste 

bouwwerk van de Khmer genoemd en volledig 

opgetrokken uit een uiterst fijn bewerkte rode 

zandsteen.  

In de namiddag maakt u een boottocht op het 

Tonle Sap-meer, het hart van Cambodja. Op het 

meer ziet u verschillende drijvende huizen van 

vissersfamilies die er een hard bestaan leiden op 

basis van wat het meer hen kan bieden. 

 

 

 

Dag 12 (07/03) Siem Reap – Bangkok   (O) 

Voor de echte tempelfanaten staat in de voormiddag nog het bezoek aan de drie tempels van de 

zogenaamde Roluos group op het programma (Bakong, Lolei en Preah Ko). Wie het liever wat 

rustiger doet kan de voormiddag gebruiken om even in het oude centrum van de stad in de vele 

winkeltjes op zoek te gaan naar souvenirs.  

In de vroege namiddag transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Bangkok. 

 

Dag 13 (08/03) Bangkok – Jakarta – Palembang   (O-A) 

Overbrenging naar de luchthaven voor vlucht naar 

Palembang via Jakarta. 

Aankomst te Palembang en overbrenging naar het 

hotel. 

Hotel Aston Palembang. 

 

 

 
 

Dag 14 (09/03) Palembang   (O-M-A) 

Vroeg uit de veren en rit naar de plaats waar de zonsverduistering zal worden bijgewoond. Na de 

zonsverduistering terugkeer naar het hotel voor het middagmaal. Rest van de dag vrij. 

 

Dag 15 (10/03) Palembang – Denpasar - Jimbaran   (O-M-A) 

 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van 

Palembang voor vlucht naar Denpasar. 

Aankomst te Denpasar en overbrenging naar het hotel. 

Vrije namiddag. 

Hotel Keraton Jimbaran Resort. 

 

 

 

Dag 16 (11/03) Jimbaran   (O-A) 

Vrije voormiddag om te genieten van het mooie hotel. In de namiddag maakt u een boeiende uitstap 

naar enkele interessante bezienswaardigheden. Op het programma staat een bezoek aan de 17de 



eeuwse koninklijke tempel van Mengwi, het Sangeh “monkey forest” en de schitterend gelegen 

zeetempel van Tanah Lot. 

’s Avonds geniet u van een uitgebreid zeevruchtendinner op het strand van Jimbaran. 

 

Dag 17 (12/03)Jimbaran - Denpasar – Bangkok   (O) 

Vrije voormiddag. Ideaal om op zoek te gaan naar leuke souvenirs of om nog even van het strand of 

het zwembad van het hotel te genieten. 

Vlucht naar Bangkok. 

 
 

Dag 18 (13/03) Bangkok - Brussel 

Vlucht naar Brussel. 

 

(* Programma & vermelde hotels onder voorbehoud van wijzigingen) 

    

Praktische infoPraktische infoPraktische infoPraktische info    

 
Op dit ogenblik kunnen de hotels en luchtvaatmaatschappijen ons nog geen exacte prijsgegevens 

bezorgen voor maart 2016.  De prijzen zijn dan ook gebaseerd op de huidige gangbare prijzen.  We 

vermelden ze als richtprijzen. De definitieve prijs wordt herrekend uiterlijk 10 maanden voor vertrek 

op basis van de dan geldende tarieven. 

 

Prijs per persoon in tweepersoonskamer : € 5 390,00 

Toeslag eenpersoonskamer: € 1.051,00 

 

Inbegrepen in de prijs: 

➢ Internationale en binnenlandse vluchten, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen   

➢ Transfers en vervoer ter plaatse volgens programma, inclusief brandstoftoeslagen 

➢ Overnachtingen in de gekozen hotels  



➢ Maaltijden zoals vermeld in het programma 

➢ Nederlandstalige reisleider van vertrek tot aankomst 

➢ Lokale gidsen 

➢ Bijdrage Garantiefonds 

➢ Eclipsbril 

➢ Voorreisvergadering 

 

 

Niet inbegrepen: 

➢ Overige maaltijden 

➢ Inkomgelden voor bezoeken en excursies niet in het programma vermeld 

➢ Visumkosten (US$ 35,00 voor Laos, US$ 30,00 voor Cambodja, US$ 35,00 voor Indonesië, onder 

voorbehoud van wijzigingen) 

➢ Fooien voor gidsen, hotel en restaurantpersoneel 

➢ Persoonlijke uitgaven 

➢ Alle niet inbegrepen vernoemde diensten 

 

 

 

 
De reis wordt georganiseerd 

door: 

 
Korte Warandedreef 3 

8490 Varsenare 

 

 

Urania staat in voor de wetenschappelijke begeleiding. 

Voor meer info en aanmelding kan je terecht bij:  

 

Werner Hamelinck 

Coördinator Urania’s Astroreizen 

Volkssterrenwacht Urania  

Mattheessenstraat 60 

B-2540 Hove 

www.urania.be 

wh@urania.be 

zie ook: 

www.astroreizen.be 

Tel: + 32 475/29.11.59 

 

 

 
 
 

 
 


