
Na 6 succesvolle cruises op de 
Mekong trekken we er in 2021 
opnieuw naartoe. 14 dagen lang dom-
pelt Knack u onder in de Cambod-
jaanse en Vietnamese cultuur. Ontdek 
de prachtige tempels van Angkor, het 
Koninklijk Paleis in Phnom Penh, de 
Franse koloniale architectuur in Wat 
Phnom, het Chinese huis in Sa Dec 
en zoveel meer. Geniet van de kleur-
rijke markten en van de overheer-
lijke Aziatische keuken. Dit wordt een 
onvergetelijke reis langs de oevers 
van de betoverende Mekong. Knack 
Cruises verwelkomt u aan boord van 
de Mekong Prestige. Dit is een klein 
stijlvol schip, dat plaats biedt aan 
maximaal 64 passagiers. Er is een 

prachtig panoramisch restaurant en 
een elegante loungebar. Op het zon-
nedek zijn er ligstoelen en een jacuzzi 
beschikbaar, naast een fitnessruimte 
en twee massagesalons. De voortref-
felijke keuken zorgt ervoor dat deze 
reis helemaal af is. Dit schip is vol-
ledig gereserveerd voor Knack-lezers 
met een programma op maat. Naast 
de vele gevarieerde uitstappen, zijn er 
aan boord ook activiteiten en lezingen. 
U mag rekenen op twee gastsprekers 
met een uitzonderlijke kijk op Azië. 
De Knack Cruises-begeleiders zor-
gen ervoor dat u kan genieten van 
een zorgeloze reis met een bijzondere 
toets.

De betovering van de 
koninklijke rivier

R/V MEKONG PRESTIGE
Plan van het schip

ONZE GASTEN

Jean-Michel Filippi
Jean-Michel Filippi doceert Khmertaalkunde aan de 
Koninklijke Universiteit van Phnom Penh. Hij werkt aan 
de beschrijving van de Khmertaal, van minderheidstalen 
en van etnische groepen in Zuidoost-Azië. Zijn passie voor 
de linguïstiek en etnologie van de regio leidden hem op 
natuurlijke wijze naar de geschiedenis van Cambodja en 
Vietnam. Tijdens zijn lezingen, en ook in zijn boeken, leert 
men deze twee landen beter kennen. U kan meer te weten 
komen over zijn activiteiten op www.publikam.com. Lezing 
in het Frans.

Katia Timmermans 
Katia Timmermans behaalde haar licentiaatsdiploma Kunst-
geschiedenis & Oudheidkunde aan de Rijksuniversiteit Gent 
in 1990, richting Archeologie Nabije Oosten. Zij heeft meege-
werkt aan opgravingscampagnes in Turkije (Pessinus) en de 
Verenigde Arabische Emiraten (Ed-Dur, Umm al-Qaiwain). 
Na enkele werkjaren in de privésector in België, vertrok zij 
als United Nations Volunteer naar Jakarta, Indonesië, waar 
ze meer dan vier jaar gewerkt heeft. Sinds 2008 is ze consul-
tant voor de Verenigde Naties. Ze staat in voor de organisatie 

van internationale VN-conferenties in Zuidoost-Azië en doet ook de voorberei-
ding van de officiële missies van VN-ambtenaren in deze regio. Ze is recent ver-
huisd naar Bangkok (Thailand), na meer dan 12 jaar met haar familie in Phnom 
Penh (Cambodja) te hebben verbleven. Katia zal ons vergezellen tijdens deze 
Knack-cruise.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Lengte: 68 meter • breedte: 13 meter • 3 dekken • panoramisch 
restaurant • loungebar • elektriciteit: 220 volt • 1 spa en massage • 
1 jacuzzi

DE CABINES
Op het hoofddek en superiordek beschikken alle kajuiten Deluxe 
(20 m²) over een ‘Frans balkon’ en een badkamer met douche en 
toilet. De twee Junior Suites (24 m²) op het superiordek en de twee 
Deluxe Suites (26 m2) op het hoofddek beschikken over een bad-
kamer met aparte douche en bad, en een ruimer balkon. Enkel de 
Deluxe Suites hebben een aparte zitruimte. Alle kajuiten hebben 
individuele airconditioning en zijn uitgerust met twee aparte bedden 
die tegen elkaar geschoven kunnen worden, een zithoek met twee 
zetels, een kast, bureau, kluis en haardroger. 

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•  De nachtvluchten Brussel/Saigon (of Brussel/

Hanoi voor wie de uitbreiding Ha Longbaai 
boekt) en Siem Reap/Brussel op lijnvluchten 
in economyclass met 1 tussenstop (Thai Air-
ways, Singapore Airlines of Vietnam Airlines) 

•  Luchtvaartbelasting (€ 210 op dit moment)
•  Havenbelasting in Cambodja en Vietnam 

(€ 69 op dit moment)
• Transferts vermeld in het programma
•  Accommodatie in een tweepersoonskamer in 

een 5* hotel in Saigon (2 nachten) en 5* hotel 
in Siem Reap (2 nachten) 

•  Accommodatie aan boord van de Mekong 
Prestige in de door u gekozen categorie

•  Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de 
lunch op dag 13

•  Drankjes aan boord van de Mekong Prestige: 
mineraalwater, niet-alcoholische dranken, 
lokale bieren, thee en koffie naar believen, 
lokale wijn bij de maaltijd 

•  Drankjes bij de maaltijden tijdens het verblijf 
in Siem Reap en Saigon: mineraalwater 
(50 cl/pers.), thee of koffie 

•  2 spektakels zoals omschreven in het 
programma

•  2 gastsprekers
•  2 Knack Cruises-medewerkers die de reis 

zullen begeleiden samen met een cruise-
directeur

•  Fooien voor het personeel aan boord van de 
Mekong Prestige

•  Alle excursies en entreegelden vermeld in 
het programma met lokale Engelstalige of 
Franstalige gids

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Andere drankjes dan degene die zijn vermeld
•  Fooien voor gidsen en chauffeurs (USD 55/

persoon aanbevolen)
•  Kosten voor visa (€ 180 op vandaag voor 

Cambodja + Vietnam)
•  Verzekeringen (annulatie, bijstand en repa-

triëring)
•  Vluchten in businessclass mogelijk: contac-

teer hiervoor Rivages du Monde

Type kajuit                            Dek                       Dubbele bezetting     Single

Cabine Deluxe Hoofddek  € 4190  € 5730

Cabine Deluxe Superiordek  € 4380  € 5980

Junior Suite Hoofddek  € 4540 -

Deluxe Suite Superiordek  € 4890 -

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 30 PERSONEN.

PRIJS IN EURO PER PERSOON

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar info@rivagesdumonde.be 
of stuur bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Mekong’, Bergstraat 17, 1000 Brussel
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De algemene verkoopvoorwaarden van onze reizen zijn onderworpen aan de Toerisme Wet. 
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal u worden verstrekt in de bijlage van het  
verkoopcontract, conform de bepalingen in artikel R211 – en de artikelen R211-5 tot R211-13.

Zonnedek

Jacuzzi

Superiordek

Hoofddek

Varen op  
de Mekong
Van Saigon naar Siem Reap
Van 18 tot 31 januari 2021

Nooit zoveel verschillende 
indrukken ervaren op reis. 

Ook nieuwe vrienden gemaakt 
op deze fantastische cruise. 

Ludo Verrykt 
(deelnemer Knacks Mekongcruise)
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dat tot 16.000 personen geherbergd heeft 
tijdens de oorlog tegen de VS. Terugkeer 
naar Saigon waar we tegen het einde van 
de namiddag toekomen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch in een restaurant + 

diner in een restaurant + overnachting hotel + 

excursie(s)

Dag 4: SAIGON - MY THO
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha Long-
baai reisden, zetten het bezoek aan Saigon 
voort met een bezoek aan het War Remnants 
Museum of het Nationaal Museum. 
Daarna vertrekken alle passagiers naar 
My Tho. Onderweg bezoeken we een lak-
fabriek en de Chinese markt van Cholon. 
Bij aankomst in My Tho, schepen we in aan 
boord van de Mekong Prestige waar we 
meteen onze intrek nemen in onze kajuit. 
Lunch aan boord. In de namiddag vaart de  
Mekong Prestige af. In de vooravond wor-
den we vergast op traditionele Vietnamese 
muziek. 
Inbegrepen: ontbijt + transfer naar My Tho + lunch 

aan boord + welkomstcocktail en diner aan boord 

+ excursie(s)

Dag 5: CAI BE - SA DEC
Na het ontbijt varen we in kleine bootjes 
langs de drijvende markt van Cai Be tot aan 
de Franse gotische kathedraal. We gaan 
aan wal voor een bezoek aan de stad. Tij-
dens de wandeling maken we kennis met 

de artisanale verwerking van rijstbladeren 
en kokossnoep. Terug aan boord zetten we 
onze tocht verder door de provincie Vinh 
Long, gelegen te midden van de Mekong-
delta in een groene regio vol mandarijn- en 
sinaasappelbomen. In de namiddag ko-
men we aan in Sa Dec, ook wel de tuin van 
Cochinchina genoemd. De Franse schrijf-
ster Marguerite Duras bracht er een deel 
van haar jeugd door. Tijdens een rondlei-
ding door de stad bezoeken we het 'Chine-
se huis', dat beschreven werd in haar boek 
'L’ Amant' en een caodaïstische tempel. We 
sluiten af met een wandeling op de kleur-
rijke markt. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 6: TAN CHAU - GRENSOVERGANG
In de ochtend komen we aan in Tan Chau, 
een typisch Vietnamees stadje uit de regio. 
We stappen over op lokale boten om Tan 
Chau te ontdekken. Deze kleine gemeen-
schap is erg landelijk, maar kent tegelij-
kertijd een groeiende economische acti-
viteit. We bezoeken een mattenfabriek en 
een zijdeatelier en maken een tochtje met 
een riksja. Lunch aan boord. Daarna zetten 
we koers naar de grensovergang tussen 
Vietnam en Cambodja waar we in de na-
middag halt houden voor de formaliteiten. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 7: PHNOM PENH
Aankomst in Phnom Penh. In de ochtend 
bezoeken we het Koninklijk Paleis, dat 
uit een enorm architecturaal complex 
bestaat, en de Zilverpagode. Daarna be-
zoeken we het Nationaal Museum met de 
grootste verzameling Khmerkunst. Na de 
middag brengen we een bezoek aan de 
school 'S21', een voormalige gevangenis 
van de Rode Khmers tussen 1975 en 1979, 
van essentieel belang voor het vatten van 
de tragedie die het Cambodjaanse volk 
doormaakte onder dit moorddadige regi-
me. Vrije tijd om Phnom Penh individueel 
te ontdekken. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 8: CHONG KOH - PHNOM PENH
’s Morgens vroeg varen we met de 
Mekong Prestige tot aan het zijde-
eiland. We wandelen door een klein 
weversdorpje waar we een ontmoeting 
hebben met de leraar en leerlingen van 
een basisschool. De Mekong Prestige 
vaart terug naar Phnom Penh waar we in de 
namiddag te voet een bezoek brengen aan 
Wat Phnom. Deze kunstmatige 27 meter 
hoge heuvel gaf zijn naam aan de stad. De 
site is nu een bedevaartsoord en bestaat 
uit een stoepa, een pagode en een pavil-
joen. We wandelen terug naar het schip. 
Vrije tijd om Phnom Penh individueel te 
ontdekken. In de vooravond worden we 

getrakteerd op traditionele Khmerdansen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 9: ANGKOR BAN
In de voormiddag varen we  door de prach-
tige meanders van de Boven-Mekong. In de 
namiddag komen we aan in Angkor Ban, 
een van de weinige dorpen die niet verwoest 
werden tijdens het Rode Khmerregime. U 
wordt er ondergedompeld in het authen-
tieke Cambodja. Bezoek aan het dorp met 
paalwoningen, ontdekking van de oude tra-
ditionele woningen, goed bewaard en waar-
van sommige meer dan 100 jaar oud zijn. Na 
terugkeer aan boord varen we verder.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 10: WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM 
’s Morgens komen we aan in Wat Hanchey. 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan 
een tempel uit het pre-Angkortijdperk, ge-
legen op de top van een heuvel met een 
prachtig uitzicht over de Mekongrivier. We 
zetten onze vaartocht voort tot Kampong 
Cham waar we in de loop van de namiddag 
aankomen. We vertrekken per autocar voor 
het bezoek aan de tempel van Wat Nokor. 
Deze boeddhistische tempel uit de 12e 
eeuw, gebouwd op de ruïnes van een oude 
tempel is uniek in Cambodja.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - TEMPELS VAN 
ANGKOR    
’s Morgens vroeg, ontscheping en transfer 
naar Siem Reap (5 u). Onderweg stoppen we 
aan de oude brug van Kampong Kdei, date-
rend uit het Angkortijdperk. Bij aankomst 
in Siem Reap lunchen we in een lokaal res-
taurant.  In de namiddag vertrekken we met 
een lokale gids voor een eerste ontdekking 
van de prachtige tempels van Angkor met 
de koninklijke stad Angkor Thom. We be-
zoeken de tempel van Bayon. Met zijn 54 to-
rens, versierd met meer dan 200 lachende 
gezichten van Avalokiteshvara is dit een van 
de mooiste monumenten van Angkor. Ver-
der bezoeken we het Olifantenterras en het 
terras van de Lepra-koning, gevolgd door 
de Phimeanakas- en de Baphuon-tempel.
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer naar Siem Reap + 

lunch en diner in een restaurant + overnachting in 

het Sokha Angkor Resort 5* + excursie(s)

Dag 12: SIEM REAP - TEMPELS VAN ANGKOR
We vertrekken voor een volledige dag naar 
de tempels van Angkor. ’s Ochtends bezoe-
ken we de tempel Banteay Srei, een juweel-
tje uit de 10e eeuw met verfijnde reliëfs. We 
lunchen in een lokaal restaurant. Na de 
middag volgt een bezoek aan de mysteri-
euze Ta Prohm, een door tropische planten 
overwoekerde tempel. Vervolgens bezoe-
ken we Angkor Wat, het grootste religieuze 
bouwwerk ter wereld, gewijd aan de god 
Visjnoe. Deze indrukwekkende tempel met 

800 m bas-reliëfs is het hoogtepunt van de 
Khmerkunst.
Inbegrepen: ontbijt + lunch en diner in een restau-

rant + overnachting 5* hotel + excursie(s)

Dag 13: SIEM REAP - BANGKOK
We starten de dag met een bezoek aan 
‘Artisans d’Angkor’. Dit bedrijf, dat tot 
doel heeft om op een duurzame manier 
kunstambachten te ontwikkelen in de re-
gio Angkor, leidt jaarlijks honderden jonge 
Cambodjanen uit kansarme milieus op in 
verschillende ambachten: steen- en hout-
snijwerk, lakwerk, verguldsel en bewerking 
van zijde. Na de lunch is er vrije tijd waar-
na we vertrekken naar de luchthaven van 
Siem Reap. Nachtvlucht naar Brussel met 
tussen landing.

Dag 14: BANGKOK - BRUSSEL
We komen aan in Brussel in de ochtend.

Dag  1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen vanuit Brussel een lijn-
vlucht richting Saigon. Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - SAIGON
Aankomst in de voormiddag in Saigon. 
We maken meteen een panoramische 
tour en ontdekken zo het koloniale 
verleden van de voormalige zuidelijke 
hoofdstad, met het Herenigingspaleis, 
de kathedraal en het postgebouw, ge-
bouwd door Eiffel. Check-in en lunch 
in het hotel. ’s Namiddags zetten we 
ons bezoek aan Saigon voort met, 
naar keuze, een bezoek aan het War 
Remnants Museum of het Nationaal 
Museum met belangrijke kunstver-
zamelingen van de prehistorie tot de 
Nguyen-dynastie. 
Inbegrepen: transfer naar Saigon + transfer 

naar  het 5* hotel Sofitel Plaza (of evenwaar-

dig) + lunch + diner in een restaurant + over-

nachting hotel + excursie(s)

Dag 3: SAIGON - CU CHI
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha 
Longbaai reisden, vertrekken voor een 
panoramische tour door het centrum 
van de stad. 
Vervolgens vertrek naar Cu Chi (2 u). 
Na de lunch, bezoeken we de Cu Chi-
tunnels, een opmerkelijk systeem 
van ondergrondse tunnels en zalen 

PRIJS IN EURO PER PERSOON (ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

 € 1210  € 1630

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 10 PERSONEN.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• 2 nachten in een 5* hotel in Hanoi 
• 1 nacht aan boord van een schip van de rederij Paradise in een dubbele kajuit
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden: mineraalwater (50 cl/pers.) en thee of koffie
• Excursies en entreegelden op de vermelde locaties in het programma
• Alle transfers vermeld in het programma 
• Diensten van een lokale Engelssprekende gids
• De vlucht Haiphong-Saigon met Vietnam Airlines of Jet Star Pacific in economyclass

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De internationale vluchten H/T Brussel (inbegrepen in het cruiseprogramma) 
• Andere drankjes dan de vermelde 
• Fooien (25 USD per persoon aanbevolen) 
• Eventuele verzekeringen

Dag 1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen een lijnvlucht met tussenstop. 
Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - HANOI
Aankomst in Hanoi in de voormiddag. U 
wordt er ontvangen door onze lokale host 
die u begeleidt naar uw hotel. Lunch in het 
hotel. In de namiddag bezoekt u het Etno-
grafisch Museum en de tempel Van Mieu of 
Literatuurtempel waar u kennismaakt met 
het confucianisme. Diner in een restaurant 
en overnachting in het hotel. 
Inbegrepen: hoteltransfer + lunch + diner + over-
nachting in hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + 
excursie(s)

Dag 3: HANOI
In de voormiddag staat een panoramisch 
bezoek aan het koloniale Hanoi op het 
programma langs de opera, de voormalige 
koloniale wijk, het postkantoor, de vroe-
gere bank van Indochina, de woning van 
de gouverneur evenals een bezoek aan 
het Geschiedenismuseum. Lunch in de 
stad.  ’s Namiddags bezoeken we de tem-
pel Ngoc Son gelegen op het Jade-eiland in 
het midden van het eiland Hoan Kiem. We 
maken een ritje in het oude stads centrum 
met de fietsriksja en genieten daarna van 
een waterpoppenshow over het dagelijkse 
leven en Vietnamese legendes. Diner in een 
restaurant en overnachting in het hotel. 

Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + overnachting in 
hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + excursie(s)

Dag 4: HANOI - HA LONGBAAI
Na het ontbijt, vertrek naar de baai van Ha 
Long die sinds 1994 deel uitmaakt van het 
Unesco Werelderfgoed (170 km). ‘s Mid-
dags gaat u aan boord van een schip van 
de rederij Paradise en kan u genieten van 
een van de mooiste en meest romantische 
plekjes op aarde. Na de buffetlunch aan 
boord staan er in de namiddag twee be-
klimmingen op het programma: één naar 
de Surprise Cave (138 treden) en één naar 
een hoger gelegen plaats met fantastisch 
uitzicht. Na zonsondergang volgt er een 
Vietnamese kookles en het diner. 
Inbegrepen: ontbijt hotel + bustransfer + wel-
komstcocktail en lunchbuffet aan boord + Vietna-
mese kookles, diner en overnachting aan boord + 
excursie(s)

Dag 5: HA LONGBAAI - HAIPHONG - SAIGON
Na een laatste tocht met kleine boot-
jes varen we terug naar de aanlegkade. 
Ontscheping en vertrek met de bus naar 
Haiphong (60 km). Lunch onderweg naar 
de luchthaven. Vlucht naar Saigon waar u 
in de vooravond toekomt en waar het pro-
gramma van de Mekongcruise begint. 
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer + vlucht Haiphong-
Saigon + diner + overnachting in hotel Sofitel Plaza 
5* (of evenwaardig)

Optionele uitbreiding vóór uw cruise

De baai van Ha Long
Van vrijdag 15 tot dinsdag 19 januari 2021. SLECHTS 30 DEELNEMERS.

Met Knack naar de Mekong
Het programma van dag tot dag
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Let op! 
Afhankelijk van het waterpeil kan het pro-
gramma kleine wijzigingen ondergaan. 
Enkel de kapitein is bevoegd om beslis-
singen te nemen op het vlak van navigatie. 
Het programma kan ook enigszins gewij-
zigd worden vanwege lokale culturele eve-
nementen of technische omstandigheden.

DE R/V MEKONG PRESTIGE
Een schip op maat van een koninklijke rivier

Het plezier van deze ontdekkingsreis wordt 
nog groter met de Mekong Prestige, een 
klein schip met slechts 32 hutten.

Ruimte en licht  
De Mekong Prestige werd in 2012 gebouwd. De gemeen-
schappelijke ruimtes, waaronder het grote panoramische 
restaurant en de elegante loungebar, zijn gezellig ingericht 
en bieden rust en ruimte. Het zonnedek, voorzien van lig-
stoelen en een jacuzzi, is een geliefde plek voor observatie 
en ontspanning. Een fitnessruimte en twee massagesalons 
maken het geheel compleet. De 32 hutten zijn ruim en be-
vinden zich allemaal aan de buitenzijde. Ze beschikken over 
grote ramen die u kan openen zodat u de rivier in alle rust 
kan bewonderen.  

Activiteiten en gezelligheid aan boord
De Knack Cruises-begeleiders staan u bij zodat u in alle com-
fort kan genieten van de reis. Aan boord kan u deelnemen 
aan verschillende activiteiten. Naast boeiende lezingen, pro-
grammeren wij evenementen met traditionele Vietnamese 
muziek en Cambodjaanse volksdans, projectie van films in 
het salon. Voor fijnproevers wordt er een kookworkshop en 
inleiding tot de kunst van het Aziatisch tafelen aangeboden. 

Van maandag 18 tot zondag 31 januari 2021



dat tot 16.000 personen geherbergd heeft 
tijdens de oorlog tegen de VS. Terugkeer 
naar Saigon waar we tegen het einde van 
de namiddag toekomen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch in een restaurant + 

diner in een restaurant + overnachting hotel + 

excursie(s)

Dag 4: SAIGON - MY THO
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha Long-
baai reisden, zetten het bezoek aan Saigon 
voort met een bezoek aan het War Remnants 
Museum of het Nationaal Museum. 
Daarna vertrekken alle passagiers naar 
My Tho. Onderweg bezoeken we een lak-
fabriek en de Chinese markt van Cholon. 
Bij aankomst in My Tho, schepen we in aan 
boord van de Mekong Prestige waar we 
meteen onze intrek nemen in onze kajuit. 
Lunch aan boord. In de namiddag vaart de  
Mekong Prestige af. In de vooravond wor-
den we vergast op traditionele Vietnamese 
muziek. 
Inbegrepen: ontbijt + transfer naar My Tho + lunch 

aan boord + welkomstcocktail en diner aan boord 

+ excursie(s)

Dag 5: CAI BE - SA DEC
Na het ontbijt varen we in kleine bootjes 
langs de drijvende markt van Cai Be tot aan 
de Franse gotische kathedraal. We gaan 
aan wal voor een bezoek aan de stad. Tij-
dens de wandeling maken we kennis met 

de artisanale verwerking van rijstbladeren 
en kokossnoep. Terug aan boord zetten we 
onze tocht verder door de provincie Vinh 
Long, gelegen te midden van de Mekong-
delta in een groene regio vol mandarijn- en 
sinaasappelbomen. In de namiddag ko-
men we aan in Sa Dec, ook wel de tuin van 
Cochinchina genoemd. De Franse schrijf-
ster Marguerite Duras bracht er een deel 
van haar jeugd door. Tijdens een rondlei-
ding door de stad bezoeken we het 'Chine-
se huis', dat beschreven werd in haar boek 
'L’ Amant' en een caodaïstische tempel. We 
sluiten af met een wandeling op de kleur-
rijke markt. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 6: TAN CHAU - GRENSOVERGANG
In de ochtend komen we aan in Tan Chau, 
een typisch Vietnamees stadje uit de regio. 
We stappen over op lokale boten om Tan 
Chau te ontdekken. Deze kleine gemeen-
schap is erg landelijk, maar kent tegelij-
kertijd een groeiende economische acti-
viteit. We bezoeken een mattenfabriek en 
een zijdeatelier en maken een tochtje met 
een riksja. Lunch aan boord. Daarna zetten 
we koers naar de grensovergang tussen 
Vietnam en Cambodja waar we in de na-
middag halt houden voor de formaliteiten. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 7: PHNOM PENH
Aankomst in Phnom Penh. In de ochtend 
bezoeken we het Koninklijk Paleis, dat 
uit een enorm architecturaal complex 
bestaat, en de Zilverpagode. Daarna be-
zoeken we het Nationaal Museum met de 
grootste verzameling Khmerkunst. Na de 
middag brengen we een bezoek aan de 
school 'S21', een voormalige gevangenis 
van de Rode Khmers tussen 1975 en 1979, 
van essentieel belang voor het vatten van 
de tragedie die het Cambodjaanse volk 
doormaakte onder dit moorddadige regi-
me. Vrije tijd om Phnom Penh individueel 
te ontdekken. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 8: CHONG KOH - PHNOM PENH
’s Morgens vroeg varen we met de 
Mekong Prestige tot aan het zijde-
eiland. We wandelen door een klein 
weversdorpje waar we een ontmoeting 
hebben met de leraar en leerlingen van 
een basisschool. De Mekong Prestige 
vaart terug naar Phnom Penh waar we in de 
namiddag te voet een bezoek brengen aan 
Wat Phnom. Deze kunstmatige 27 meter 
hoge heuvel gaf zijn naam aan de stad. De 
site is nu een bedevaartsoord en bestaat 
uit een stoepa, een pagode en een pavil-
joen. We wandelen terug naar het schip. 
Vrije tijd om Phnom Penh individueel te 
ontdekken. In de vooravond worden we 

getrakteerd op traditionele Khmerdansen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 9: ANGKOR BAN
In de voormiddag varen we  door de prach-
tige meanders van de Boven-Mekong. In de 
namiddag komen we aan in Angkor Ban, 
een van de weinige dorpen die niet verwoest 
werden tijdens het Rode Khmerregime. U 
wordt er ondergedompeld in het authen-
tieke Cambodja. Bezoek aan het dorp met 
paalwoningen, ontdekking van de oude tra-
ditionele woningen, goed bewaard en waar-
van sommige meer dan 100 jaar oud zijn. Na 
terugkeer aan boord varen we verder.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 10: WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM 
’s Morgens komen we aan in Wat Hanchey. 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan 
een tempel uit het pre-Angkortijdperk, ge-
legen op de top van een heuvel met een 
prachtig uitzicht over de Mekongrivier. We 
zetten onze vaartocht voort tot Kampong 
Cham waar we in de loop van de namiddag 
aankomen. We vertrekken per autocar voor 
het bezoek aan de tempel van Wat Nokor. 
Deze boeddhistische tempel uit de 12e 
eeuw, gebouwd op de ruïnes van een oude 
tempel is uniek in Cambodja.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - TEMPELS VAN 
ANGKOR    
’s Morgens vroeg, ontscheping en transfer 
naar Siem Reap (5 u). Onderweg stoppen we 
aan de oude brug van Kampong Kdei, date-
rend uit het Angkortijdperk. Bij aankomst 
in Siem Reap lunchen we in een lokaal res-
taurant.  In de namiddag vertrekken we met 
een lokale gids voor een eerste ontdekking 
van de prachtige tempels van Angkor met 
de koninklijke stad Angkor Thom. We be-
zoeken de tempel van Bayon. Met zijn 54 to-
rens, versierd met meer dan 200 lachende 
gezichten van Avalokiteshvara is dit een van 
de mooiste monumenten van Angkor. Ver-
der bezoeken we het Olifantenterras en het 
terras van de Lepra-koning, gevolgd door 
de Phimeanakas- en de Baphuon-tempel.
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer naar Siem Reap + 

lunch en diner in een restaurant + overnachting in 

het Sokha Angkor Resort 5* + excursie(s)

Dag 12: SIEM REAP - TEMPELS VAN ANGKOR
We vertrekken voor een volledige dag naar 
de tempels van Angkor. ’s Ochtends bezoe-
ken we de tempel Banteay Srei, een juweel-
tje uit de 10e eeuw met verfijnde reliëfs. We 
lunchen in een lokaal restaurant. Na de 
middag volgt een bezoek aan de mysteri-
euze Ta Prohm, een door tropische planten 
overwoekerde tempel. Vervolgens bezoe-
ken we Angkor Wat, het grootste religieuze 
bouwwerk ter wereld, gewijd aan de god 
Visjnoe. Deze indrukwekkende tempel met 

800 m bas-reliëfs is het hoogtepunt van de 
Khmerkunst.
Inbegrepen: ontbijt + lunch en diner in een restau-

rant + overnachting 5* hotel + excursie(s)

Dag 13: SIEM REAP - BANGKOK
We starten de dag met een bezoek aan 
‘Artisans d’Angkor’. Dit bedrijf, dat tot 
doel heeft om op een duurzame manier 
kunstambachten te ontwikkelen in de re-
gio Angkor, leidt jaarlijks honderden jonge 
Cambodjanen uit kansarme milieus op in 
verschillende ambachten: steen- en hout-
snijwerk, lakwerk, verguldsel en bewerking 
van zijde. Na de lunch is er vrije tijd waar-
na we vertrekken naar de luchthaven van 
Siem Reap. Nachtvlucht naar Brussel met 
tussen landing.

Dag 14: BANGKOK - BRUSSEL
We komen aan in Brussel in de ochtend.

Dag  1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen vanuit Brussel een lijn-
vlucht richting Saigon. Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - SAIGON
Aankomst in de voormiddag in Saigon. 
We maken meteen een panoramische 
tour en ontdekken zo het koloniale 
verleden van de voormalige zuidelijke 
hoofdstad, met het Herenigingspaleis, 
de kathedraal en het postgebouw, ge-
bouwd door Eiffel. Check-in en lunch 
in het hotel. ’s Namiddags zetten we 
ons bezoek aan Saigon voort met, 
naar keuze, een bezoek aan het War 
Remnants Museum of het Nationaal 
Museum met belangrijke kunstver-
zamelingen van de prehistorie tot de 
Nguyen-dynastie. 
Inbegrepen: transfer naar Saigon + transfer 

naar  het 5* hotel Sofitel Plaza (of evenwaar-

dig) + lunch + diner in een restaurant + over-

nachting hotel + excursie(s)

Dag 3: SAIGON - CU CHI
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha 
Longbaai reisden, vertrekken voor een 
panoramische tour door het centrum 
van de stad. 
Vervolgens vertrek naar Cu Chi (2 u). 
Na de lunch, bezoeken we de Cu Chi-
tunnels, een opmerkelijk systeem 
van ondergrondse tunnels en zalen 

PRIJS IN EURO PER PERSOON (ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

 € 1210  € 1630

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 10 PERSONEN.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• 2 nachten in een 5* hotel in Hanoi 
• 1 nacht aan boord van een schip van de rederij Paradise in een dubbele kajuit
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden: mineraalwater (50 cl/pers.) en thee of koffie
• Excursies en entreegelden op de vermelde locaties in het programma
• Alle transfers vermeld in het programma 
• Diensten van een lokale Engelssprekende gids
• De vlucht Haiphong-Saigon met Vietnam Airlines of Jet Star Pacific in economyclass

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De internationale vluchten H/T Brussel (inbegrepen in het cruiseprogramma) 
• Andere drankjes dan de vermelde 
• Fooien (25 USD per persoon aanbevolen) 
• Eventuele verzekeringen

Dag 1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen een lijnvlucht met tussenstop. 
Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - HANOI
Aankomst in Hanoi in de voormiddag. U 
wordt er ontvangen door onze lokale host 
die u begeleidt naar uw hotel. Lunch in het 
hotel. In de namiddag bezoekt u het Etno-
grafisch Museum en de tempel Van Mieu of 
Literatuurtempel waar u kennismaakt met 
het confucianisme. Diner in een restaurant 
en overnachting in het hotel. 
Inbegrepen: hoteltransfer + lunch + diner + over-
nachting in hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + 
excursie(s)

Dag 3: HANOI
In de voormiddag staat een panoramisch 
bezoek aan het koloniale Hanoi op het 
programma langs de opera, de voormalige 
koloniale wijk, het postkantoor, de vroe-
gere bank van Indochina, de woning van 
de gouverneur evenals een bezoek aan 
het Geschiedenismuseum. Lunch in de 
stad.  ’s Namiddags bezoeken we de tem-
pel Ngoc Son gelegen op het Jade-eiland in 
het midden van het eiland Hoan Kiem. We 
maken een ritje in het oude stads centrum 
met de fietsriksja en genieten daarna van 
een waterpoppenshow over het dagelijkse 
leven en Vietnamese legendes. Diner in een 
restaurant en overnachting in het hotel. 

Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + overnachting in 
hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + excursie(s)

Dag 4: HANOI - HA LONGBAAI
Na het ontbijt, vertrek naar de baai van Ha 
Long die sinds 1994 deel uitmaakt van het 
Unesco Werelderfgoed (170 km). ‘s Mid-
dags gaat u aan boord van een schip van 
de rederij Paradise en kan u genieten van 
een van de mooiste en meest romantische 
plekjes op aarde. Na de buffetlunch aan 
boord staan er in de namiddag twee be-
klimmingen op het programma: één naar 
de Surprise Cave (138 treden) en één naar 
een hoger gelegen plaats met fantastisch 
uitzicht. Na zonsondergang volgt er een 
Vietnamese kookles en het diner. 
Inbegrepen: ontbijt hotel + bustransfer + wel-
komstcocktail en lunchbuffet aan boord + Vietna-
mese kookles, diner en overnachting aan boord + 
excursie(s)

Dag 5: HA LONGBAAI - HAIPHONG - SAIGON
Na een laatste tocht met kleine boot-
jes varen we terug naar de aanlegkade. 
Ontscheping en vertrek met de bus naar 
Haiphong (60 km). Lunch onderweg naar 
de luchthaven. Vlucht naar Saigon waar u 
in de vooravond toekomt en waar het pro-
gramma van de Mekongcruise begint. 
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer + vlucht Haiphong-
Saigon + diner + overnachting in hotel Sofitel Plaza 
5* (of evenwaardig)

Optionele uitbreiding vóór uw cruise

De baai van Ha Long
Van vrijdag 15 tot dinsdag 19 januari 2021. SLECHTS 30 DEELNEMERS.

Met Knack naar de Mekong
Het programma van dag tot dag
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Let op! 
Afhankelijk van het waterpeil kan het pro-
gramma kleine wijzigingen ondergaan. 
Enkel de kapitein is bevoegd om beslis-
singen te nemen op het vlak van navigatie. 
Het programma kan ook enigszins gewij-
zigd worden vanwege lokale culturele eve-
nementen of technische omstandigheden.

DE R/V MEKONG PRESTIGE
Een schip op maat van een koninklijke rivier

Het plezier van deze ontdekkingsreis wordt 
nog groter met de Mekong Prestige, een 
klein schip met slechts 32 hutten.

Ruimte en licht  
De Mekong Prestige werd in 2012 gebouwd. De gemeen-
schappelijke ruimtes, waaronder het grote panoramische 
restaurant en de elegante loungebar, zijn gezellig ingericht 
en bieden rust en ruimte. Het zonnedek, voorzien van lig-
stoelen en een jacuzzi, is een geliefde plek voor observatie 
en ontspanning. Een fitnessruimte en twee massagesalons 
maken het geheel compleet. De 32 hutten zijn ruim en be-
vinden zich allemaal aan de buitenzijde. Ze beschikken over 
grote ramen die u kan openen zodat u de rivier in alle rust 
kan bewonderen.  

Activiteiten en gezelligheid aan boord
De Knack Cruises-begeleiders staan u bij zodat u in alle com-
fort kan genieten van de reis. Aan boord kan u deelnemen 
aan verschillende activiteiten. Naast boeiende lezingen, pro-
grammeren wij evenementen met traditionele Vietnamese 
muziek en Cambodjaanse volksdans, projectie van films in 
het salon. Voor fijnproevers wordt er een kookworkshop en 
inleiding tot de kunst van het Aziatisch tafelen aangeboden. 

Van maandag 18 tot zondag 31 januari 2021



dat tot 16.000 personen geherbergd heeft 
tijdens de oorlog tegen de VS. Terugkeer 
naar Saigon waar we tegen het einde van 
de namiddag toekomen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch in een restaurant + 

diner in een restaurant + overnachting hotel + 

excursie(s)

Dag 4: SAIGON - MY THO
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha Long-
baai reisden, zetten het bezoek aan Saigon 
voort met een bezoek aan het War Remnants 
Museum of het Nationaal Museum. 
Daarna vertrekken alle passagiers naar 
My Tho. Onderweg bezoeken we een lak-
fabriek en de Chinese markt van Cholon. 
Bij aankomst in My Tho, schepen we in aan 
boord van de Mekong Prestige waar we 
meteen onze intrek nemen in onze kajuit. 
Lunch aan boord. In de namiddag vaart de  
Mekong Prestige af. In de vooravond wor-
den we vergast op traditionele Vietnamese 
muziek. 
Inbegrepen: ontbijt + transfer naar My Tho + lunch 

aan boord + welkomstcocktail en diner aan boord 

+ excursie(s)

Dag 5: CAI BE - SA DEC
Na het ontbijt varen we in kleine bootjes 
langs de drijvende markt van Cai Be tot aan 
de Franse gotische kathedraal. We gaan 
aan wal voor een bezoek aan de stad. Tij-
dens de wandeling maken we kennis met 

de artisanale verwerking van rijstbladeren 
en kokossnoep. Terug aan boord zetten we 
onze tocht verder door de provincie Vinh 
Long, gelegen te midden van de Mekong-
delta in een groene regio vol mandarijn- en 
sinaasappelbomen. In de namiddag ko-
men we aan in Sa Dec, ook wel de tuin van 
Cochinchina genoemd. De Franse schrijf-
ster Marguerite Duras bracht er een deel 
van haar jeugd door. Tijdens een rondlei-
ding door de stad bezoeken we het 'Chine-
se huis', dat beschreven werd in haar boek 
'L’ Amant' en een caodaïstische tempel. We 
sluiten af met een wandeling op de kleur-
rijke markt. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 6: TAN CHAU - GRENSOVERGANG
In de ochtend komen we aan in Tan Chau, 
een typisch Vietnamees stadje uit de regio. 
We stappen over op lokale boten om Tan 
Chau te ontdekken. Deze kleine gemeen-
schap is erg landelijk, maar kent tegelij-
kertijd een groeiende economische acti-
viteit. We bezoeken een mattenfabriek en 
een zijdeatelier en maken een tochtje met 
een riksja. Lunch aan boord. Daarna zetten 
we koers naar de grensovergang tussen 
Vietnam en Cambodja waar we in de na-
middag halt houden voor de formaliteiten. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 7: PHNOM PENH
Aankomst in Phnom Penh. In de ochtend 
bezoeken we het Koninklijk Paleis, dat 
uit een enorm architecturaal complex 
bestaat, en de Zilverpagode. Daarna be-
zoeken we het Nationaal Museum met de 
grootste verzameling Khmerkunst. Na de 
middag brengen we een bezoek aan de 
school 'S21', een voormalige gevangenis 
van de Rode Khmers tussen 1975 en 1979, 
van essentieel belang voor het vatten van 
de tragedie die het Cambodjaanse volk 
doormaakte onder dit moorddadige regi-
me. Vrije tijd om Phnom Penh individueel 
te ontdekken. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 8: CHONG KOH - PHNOM PENH
’s Morgens vroeg varen we met de 
Mekong Prestige tot aan het zijde-
eiland. We wandelen door een klein 
weversdorpje waar we een ontmoeting 
hebben met de leraar en leerlingen van 
een basisschool. De Mekong Prestige 
vaart terug naar Phnom Penh waar we in de 
namiddag te voet een bezoek brengen aan 
Wat Phnom. Deze kunstmatige 27 meter 
hoge heuvel gaf zijn naam aan de stad. De 
site is nu een bedevaartsoord en bestaat 
uit een stoepa, een pagode en een pavil-
joen. We wandelen terug naar het schip. 
Vrije tijd om Phnom Penh individueel te 
ontdekken. In de vooravond worden we 

getrakteerd op traditionele Khmerdansen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 9: ANGKOR BAN
In de voormiddag varen we  door de prach-
tige meanders van de Boven-Mekong. In de 
namiddag komen we aan in Angkor Ban, 
een van de weinige dorpen die niet verwoest 
werden tijdens het Rode Khmerregime. U 
wordt er ondergedompeld in het authen-
tieke Cambodja. Bezoek aan het dorp met 
paalwoningen, ontdekking van de oude tra-
ditionele woningen, goed bewaard en waar-
van sommige meer dan 100 jaar oud zijn. Na 
terugkeer aan boord varen we verder.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 10: WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM 
’s Morgens komen we aan in Wat Hanchey. 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan 
een tempel uit het pre-Angkortijdperk, ge-
legen op de top van een heuvel met een 
prachtig uitzicht over de Mekongrivier. We 
zetten onze vaartocht voort tot Kampong 
Cham waar we in de loop van de namiddag 
aankomen. We vertrekken per autocar voor 
het bezoek aan de tempel van Wat Nokor. 
Deze boeddhistische tempel uit de 12e 
eeuw, gebouwd op de ruïnes van een oude 
tempel is uniek in Cambodja.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - TEMPELS VAN 
ANGKOR    
’s Morgens vroeg, ontscheping en transfer 
naar Siem Reap (5 u). Onderweg stoppen we 
aan de oude brug van Kampong Kdei, date-
rend uit het Angkortijdperk. Bij aankomst 
in Siem Reap lunchen we in een lokaal res-
taurant.  In de namiddag vertrekken we met 
een lokale gids voor een eerste ontdekking 
van de prachtige tempels van Angkor met 
de koninklijke stad Angkor Thom. We be-
zoeken de tempel van Bayon. Met zijn 54 to-
rens, versierd met meer dan 200 lachende 
gezichten van Avalokiteshvara is dit een van 
de mooiste monumenten van Angkor. Ver-
der bezoeken we het Olifantenterras en het 
terras van de Lepra-koning, gevolgd door 
de Phimeanakas- en de Baphuon-tempel.
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer naar Siem Reap + 

lunch en diner in een restaurant + overnachting in 

het Sokha Angkor Resort 5* + excursie(s)

Dag 12: SIEM REAP - TEMPELS VAN ANGKOR
We vertrekken voor een volledige dag naar 
de tempels van Angkor. ’s Ochtends bezoe-
ken we de tempel Banteay Srei, een juweel-
tje uit de 10e eeuw met verfijnde reliëfs. We 
lunchen in een lokaal restaurant. Na de 
middag volgt een bezoek aan de mysteri-
euze Ta Prohm, een door tropische planten 
overwoekerde tempel. Vervolgens bezoe-
ken we Angkor Wat, het grootste religieuze 
bouwwerk ter wereld, gewijd aan de god 
Visjnoe. Deze indrukwekkende tempel met 

800 m bas-reliëfs is het hoogtepunt van de 
Khmerkunst.
Inbegrepen: ontbijt + lunch en diner in een restau-

rant + overnachting 5* hotel + excursie(s)

Dag 13: SIEM REAP - BANGKOK
We starten de dag met een bezoek aan 
‘Artisans d’Angkor’. Dit bedrijf, dat tot 
doel heeft om op een duurzame manier 
kunstambachten te ontwikkelen in de re-
gio Angkor, leidt jaarlijks honderden jonge 
Cambodjanen uit kansarme milieus op in 
verschillende ambachten: steen- en hout-
snijwerk, lakwerk, verguldsel en bewerking 
van zijde. Na de lunch is er vrije tijd waar-
na we vertrekken naar de luchthaven van 
Siem Reap. Nachtvlucht naar Brussel met 
tussen landing.

Dag 14: BANGKOK - BRUSSEL
We komen aan in Brussel in de ochtend.

Dag  1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen vanuit Brussel een lijn-
vlucht richting Saigon. Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - SAIGON
Aankomst in de voormiddag in Saigon. 
We maken meteen een panoramische 
tour en ontdekken zo het koloniale 
verleden van de voormalige zuidelijke 
hoofdstad, met het Herenigingspaleis, 
de kathedraal en het postgebouw, ge-
bouwd door Eiffel. Check-in en lunch 
in het hotel. ’s Namiddags zetten we 
ons bezoek aan Saigon voort met, 
naar keuze, een bezoek aan het War 
Remnants Museum of het Nationaal 
Museum met belangrijke kunstver-
zamelingen van de prehistorie tot de 
Nguyen-dynastie. 
Inbegrepen: transfer naar Saigon + transfer 

naar  het 5* hotel Sofitel Plaza (of evenwaar-

dig) + lunch + diner in een restaurant + over-

nachting hotel + excursie(s)

Dag 3: SAIGON - CU CHI
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha 
Longbaai reisden, vertrekken voor een 
panoramische tour door het centrum 
van de stad. 
Vervolgens vertrek naar Cu Chi (2 u). 
Na de lunch, bezoeken we de Cu Chi-
tunnels, een opmerkelijk systeem 
van ondergrondse tunnels en zalen 

PRIJS IN EURO PER PERSOON (ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

 € 1210  € 1630

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 10 PERSONEN.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• 2 nachten in een 5* hotel in Hanoi 
• 1 nacht aan boord van een schip van de rederij Paradise in een dubbele kajuit
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden: mineraalwater (50 cl/pers.) en thee of koffie
• Excursies en entreegelden op de vermelde locaties in het programma
• Alle transfers vermeld in het programma 
• Diensten van een lokale Engelssprekende gids
• De vlucht Haiphong-Saigon met Vietnam Airlines of Jet Star Pacific in economyclass

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De internationale vluchten H/T Brussel (inbegrepen in het cruiseprogramma) 
• Andere drankjes dan de vermelde 
• Fooien (25 USD per persoon aanbevolen) 
• Eventuele verzekeringen

Dag 1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen een lijnvlucht met tussenstop. 
Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - HANOI
Aankomst in Hanoi in de voormiddag. U 
wordt er ontvangen door onze lokale host 
die u begeleidt naar uw hotel. Lunch in het 
hotel. In de namiddag bezoekt u het Etno-
grafisch Museum en de tempel Van Mieu of 
Literatuurtempel waar u kennismaakt met 
het confucianisme. Diner in een restaurant 
en overnachting in het hotel. 
Inbegrepen: hoteltransfer + lunch + diner + over-
nachting in hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + 
excursie(s)

Dag 3: HANOI
In de voormiddag staat een panoramisch 
bezoek aan het koloniale Hanoi op het 
programma langs de opera, de voormalige 
koloniale wijk, het postkantoor, de vroe-
gere bank van Indochina, de woning van 
de gouverneur evenals een bezoek aan 
het Geschiedenismuseum. Lunch in de 
stad.  ’s Namiddags bezoeken we de tem-
pel Ngoc Son gelegen op het Jade-eiland in 
het midden van het eiland Hoan Kiem. We 
maken een ritje in het oude stads centrum 
met de fietsriksja en genieten daarna van 
een waterpoppenshow over het dagelijkse 
leven en Vietnamese legendes. Diner in een 
restaurant en overnachting in het hotel. 

Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + overnachting in 
hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + excursie(s)

Dag 4: HANOI - HA LONGBAAI
Na het ontbijt, vertrek naar de baai van Ha 
Long die sinds 1994 deel uitmaakt van het 
Unesco Werelderfgoed (170 km). ‘s Mid-
dags gaat u aan boord van een schip van 
de rederij Paradise en kan u genieten van 
een van de mooiste en meest romantische 
plekjes op aarde. Na de buffetlunch aan 
boord staan er in de namiddag twee be-
klimmingen op het programma: één naar 
de Surprise Cave (138 treden) en één naar 
een hoger gelegen plaats met fantastisch 
uitzicht. Na zonsondergang volgt er een 
Vietnamese kookles en het diner. 
Inbegrepen: ontbijt hotel + bustransfer + wel-
komstcocktail en lunchbuffet aan boord + Vietna-
mese kookles, diner en overnachting aan boord + 
excursie(s)

Dag 5: HA LONGBAAI - HAIPHONG - SAIGON
Na een laatste tocht met kleine boot-
jes varen we terug naar de aanlegkade. 
Ontscheping en vertrek met de bus naar 
Haiphong (60 km). Lunch onderweg naar 
de luchthaven. Vlucht naar Saigon waar u 
in de vooravond toekomt en waar het pro-
gramma van de Mekongcruise begint. 
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer + vlucht Haiphong-
Saigon + diner + overnachting in hotel Sofitel Plaza 
5* (of evenwaardig)

Optionele uitbreiding vóór uw cruise

De baai van Ha Long
Van vrijdag 15 tot dinsdag 19 januari 2021. SLECHTS 30 DEELNEMERS.

Met Knack naar de Mekong
Het programma van dag tot dag
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Let op! 
Afhankelijk van het waterpeil kan het pro-
gramma kleine wijzigingen ondergaan. 
Enkel de kapitein is bevoegd om beslis-
singen te nemen op het vlak van navigatie. 
Het programma kan ook enigszins gewij-
zigd worden vanwege lokale culturele eve-
nementen of technische omstandigheden.

DE R/V MEKONG PRESTIGE
Een schip op maat van een koninklijke rivier

Het plezier van deze ontdekkingsreis wordt 
nog groter met de Mekong Prestige, een 
klein schip met slechts 32 hutten.

Ruimte en licht  
De Mekong Prestige werd in 2012 gebouwd. De gemeen-
schappelijke ruimtes, waaronder het grote panoramische 
restaurant en de elegante loungebar, zijn gezellig ingericht 
en bieden rust en ruimte. Het zonnedek, voorzien van lig-
stoelen en een jacuzzi, is een geliefde plek voor observatie 
en ontspanning. Een fitnessruimte en twee massagesalons 
maken het geheel compleet. De 32 hutten zijn ruim en be-
vinden zich allemaal aan de buitenzijde. Ze beschikken over 
grote ramen die u kan openen zodat u de rivier in alle rust 
kan bewonderen.  

Activiteiten en gezelligheid aan boord
De Knack Cruises-begeleiders staan u bij zodat u in alle com-
fort kan genieten van de reis. Aan boord kan u deelnemen 
aan verschillende activiteiten. Naast boeiende lezingen, pro-
grammeren wij evenementen met traditionele Vietnamese 
muziek en Cambodjaanse volksdans, projectie van films in 
het salon. Voor fijnproevers wordt er een kookworkshop en 
inleiding tot de kunst van het Aziatisch tafelen aangeboden. 

Van maandag 18 tot zondag 31 januari 2021



dat tot 16.000 personen geherbergd heeft 
tijdens de oorlog tegen de VS. Terugkeer 
naar Saigon waar we tegen het einde van 
de namiddag toekomen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch in een restaurant + 

diner in een restaurant + overnachting hotel + 

excursie(s)

Dag 4: SAIGON - MY THO
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha Long-
baai reisden, zetten het bezoek aan Saigon 
voort met een bezoek aan het War Remnants 
Museum of het Nationaal Museum. 
Daarna vertrekken alle passagiers naar 
My Tho. Onderweg bezoeken we een lak-
fabriek en de Chinese markt van Cholon. 
Bij aankomst in My Tho, schepen we in aan 
boord van de Mekong Prestige waar we 
meteen onze intrek nemen in onze kajuit. 
Lunch aan boord. In de namiddag vaart de  
Mekong Prestige af. In de vooravond wor-
den we vergast op traditionele Vietnamese 
muziek. 
Inbegrepen: ontbijt + transfer naar My Tho + lunch 

aan boord + welkomstcocktail en diner aan boord 

+ excursie(s)

Dag 5: CAI BE - SA DEC
Na het ontbijt varen we in kleine bootjes 
langs de drijvende markt van Cai Be tot aan 
de Franse gotische kathedraal. We gaan 
aan wal voor een bezoek aan de stad. Tij-
dens de wandeling maken we kennis met 

de artisanale verwerking van rijstbladeren 
en kokossnoep. Terug aan boord zetten we 
onze tocht verder door de provincie Vinh 
Long, gelegen te midden van de Mekong-
delta in een groene regio vol mandarijn- en 
sinaasappelbomen. In de namiddag ko-
men we aan in Sa Dec, ook wel de tuin van 
Cochinchina genoemd. De Franse schrijf-
ster Marguerite Duras bracht er een deel 
van haar jeugd door. Tijdens een rondlei-
ding door de stad bezoeken we het 'Chine-
se huis', dat beschreven werd in haar boek 
'L’ Amant' en een caodaïstische tempel. We 
sluiten af met een wandeling op de kleur-
rijke markt. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 6: TAN CHAU - GRENSOVERGANG
In de ochtend komen we aan in Tan Chau, 
een typisch Vietnamees stadje uit de regio. 
We stappen over op lokale boten om Tan 
Chau te ontdekken. Deze kleine gemeen-
schap is erg landelijk, maar kent tegelij-
kertijd een groeiende economische acti-
viteit. We bezoeken een mattenfabriek en 
een zijdeatelier en maken een tochtje met 
een riksja. Lunch aan boord. Daarna zetten 
we koers naar de grensovergang tussen 
Vietnam en Cambodja waar we in de na-
middag halt houden voor de formaliteiten. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 7: PHNOM PENH
Aankomst in Phnom Penh. In de ochtend 
bezoeken we het Koninklijk Paleis, dat 
uit een enorm architecturaal complex 
bestaat, en de Zilverpagode. Daarna be-
zoeken we het Nationaal Museum met de 
grootste verzameling Khmerkunst. Na de 
middag brengen we een bezoek aan de 
school 'S21', een voormalige gevangenis 
van de Rode Khmers tussen 1975 en 1979, 
van essentieel belang voor het vatten van 
de tragedie die het Cambodjaanse volk 
doormaakte onder dit moorddadige regi-
me. Vrije tijd om Phnom Penh individueel 
te ontdekken. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 8: CHONG KOH - PHNOM PENH
’s Morgens vroeg varen we met de 
Mekong Prestige tot aan het zijde-
eiland. We wandelen door een klein 
weversdorpje waar we een ontmoeting 
hebben met de leraar en leerlingen van 
een basisschool. De Mekong Prestige 
vaart terug naar Phnom Penh waar we in de 
namiddag te voet een bezoek brengen aan 
Wat Phnom. Deze kunstmatige 27 meter 
hoge heuvel gaf zijn naam aan de stad. De 
site is nu een bedevaartsoord en bestaat 
uit een stoepa, een pagode en een pavil-
joen. We wandelen terug naar het schip. 
Vrije tijd om Phnom Penh individueel te 
ontdekken. In de vooravond worden we 

getrakteerd op traditionele Khmerdansen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 9: ANGKOR BAN
In de voormiddag varen we  door de prach-
tige meanders van de Boven-Mekong. In de 
namiddag komen we aan in Angkor Ban, 
een van de weinige dorpen die niet verwoest 
werden tijdens het Rode Khmerregime. U 
wordt er ondergedompeld in het authen-
tieke Cambodja. Bezoek aan het dorp met 
paalwoningen, ontdekking van de oude tra-
ditionele woningen, goed bewaard en waar-
van sommige meer dan 100 jaar oud zijn. Na 
terugkeer aan boord varen we verder.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 10: WAT HANCHEY - KAMPONG CHAM 
’s Morgens komen we aan in Wat Hanchey. 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan 
een tempel uit het pre-Angkortijdperk, ge-
legen op de top van een heuvel met een 
prachtig uitzicht over de Mekongrivier. We 
zetten onze vaartocht voort tot Kampong 
Cham waar we in de loop van de namiddag 
aankomen. We vertrekken per autocar voor 
het bezoek aan de tempel van Wat Nokor. 
Deze boeddhistische tempel uit de 12e 
eeuw, gebouwd op de ruïnes van een oude 
tempel is uniek in Cambodja.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner aan boord + 

excursie(s)

Dag 11 : KAMPONG CHAM - SIEM REAP - TEMPELS VAN 
ANGKOR    
’s Morgens vroeg, ontscheping en transfer 
naar Siem Reap (5 u). Onderweg stoppen we 
aan de oude brug van Kampong Kdei, date-
rend uit het Angkortijdperk. Bij aankomst 
in Siem Reap lunchen we in een lokaal res-
taurant.  In de namiddag vertrekken we met 
een lokale gids voor een eerste ontdekking 
van de prachtige tempels van Angkor met 
de koninklijke stad Angkor Thom. We be-
zoeken de tempel van Bayon. Met zijn 54 to-
rens, versierd met meer dan 200 lachende 
gezichten van Avalokiteshvara is dit een van 
de mooiste monumenten van Angkor. Ver-
der bezoeken we het Olifantenterras en het 
terras van de Lepra-koning, gevolgd door 
de Phimeanakas- en de Baphuon-tempel.
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer naar Siem Reap + 

lunch en diner in een restaurant + overnachting in 

het Sokha Angkor Resort 5* + excursie(s)

Dag 12: SIEM REAP - TEMPELS VAN ANGKOR
We vertrekken voor een volledige dag naar 
de tempels van Angkor. ’s Ochtends bezoe-
ken we de tempel Banteay Srei, een juweel-
tje uit de 10e eeuw met verfijnde reliëfs. We 
lunchen in een lokaal restaurant. Na de 
middag volgt een bezoek aan de mysteri-
euze Ta Prohm, een door tropische planten 
overwoekerde tempel. Vervolgens bezoe-
ken we Angkor Wat, het grootste religieuze 
bouwwerk ter wereld, gewijd aan de god 
Visjnoe. Deze indrukwekkende tempel met 

800 m bas-reliëfs is het hoogtepunt van de 
Khmerkunst.
Inbegrepen: ontbijt + lunch en diner in een restau-

rant + overnachting 5* hotel + excursie(s)

Dag 13: SIEM REAP - BANGKOK
We starten de dag met een bezoek aan 
‘Artisans d’Angkor’. Dit bedrijf, dat tot 
doel heeft om op een duurzame manier 
kunstambachten te ontwikkelen in de re-
gio Angkor, leidt jaarlijks honderden jonge 
Cambodjanen uit kansarme milieus op in 
verschillende ambachten: steen- en hout-
snijwerk, lakwerk, verguldsel en bewerking 
van zijde. Na de lunch is er vrije tijd waar-
na we vertrekken naar de luchthaven van 
Siem Reap. Nachtvlucht naar Brussel met 
tussen landing.

Dag 14: BANGKOK - BRUSSEL
We komen aan in Brussel in de ochtend.

Dag  1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen vanuit Brussel een lijn-
vlucht richting Saigon. Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - SAIGON
Aankomst in de voormiddag in Saigon. 
We maken meteen een panoramische 
tour en ontdekken zo het koloniale 
verleden van de voormalige zuidelijke 
hoofdstad, met het Herenigingspaleis, 
de kathedraal en het postgebouw, ge-
bouwd door Eiffel. Check-in en lunch 
in het hotel. ’s Namiddags zetten we 
ons bezoek aan Saigon voort met, 
naar keuze, een bezoek aan het War 
Remnants Museum of het Nationaal 
Museum met belangrijke kunstver-
zamelingen van de prehistorie tot de 
Nguyen-dynastie. 
Inbegrepen: transfer naar Saigon + transfer 

naar  het 5* hotel Sofitel Plaza (of evenwaar-

dig) + lunch + diner in een restaurant + over-

nachting hotel + excursie(s)

Dag 3: SAIGON - CU CHI
Ontbijt in het hotel.
De passagiers die vooraf naar de Ha 
Longbaai reisden, vertrekken voor een 
panoramische tour door het centrum 
van de stad. 
Vervolgens vertrek naar Cu Chi (2 u). 
Na de lunch, bezoeken we de Cu Chi-
tunnels, een opmerkelijk systeem 
van ondergrondse tunnels en zalen 

PRIJS IN EURO PER PERSOON (ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 
Dubbele bezetting Single bezetting

 € 1210  € 1630

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 10 PERSONEN.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• 2 nachten in een 5* hotel in Hanoi 
• 1 nacht aan boord van een schip van de rederij Paradise in een dubbele kajuit
• Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden: mineraalwater (50 cl/pers.) en thee of koffie
• Excursies en entreegelden op de vermelde locaties in het programma
• Alle transfers vermeld in het programma 
• Diensten van een lokale Engelssprekende gids
• De vlucht Haiphong-Saigon met Vietnam Airlines of Jet Star Pacific in economyclass

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De internationale vluchten H/T Brussel (inbegrepen in het cruiseprogramma) 
• Andere drankjes dan de vermelde 
• Fooien (25 USD per persoon aanbevolen) 
• Eventuele verzekeringen

Dag 1: BRUSSEL - BANGKOK
We nemen een lijnvlucht met tussenstop. 
Nachtvlucht.

Dag 2: BANGKOK - HANOI
Aankomst in Hanoi in de voormiddag. U 
wordt er ontvangen door onze lokale host 
die u begeleidt naar uw hotel. Lunch in het 
hotel. In de namiddag bezoekt u het Etno-
grafisch Museum en de tempel Van Mieu of 
Literatuurtempel waar u kennismaakt met 
het confucianisme. Diner in een restaurant 
en overnachting in het hotel. 
Inbegrepen: hoteltransfer + lunch + diner + over-
nachting in hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + 
excursie(s)

Dag 3: HANOI
In de voormiddag staat een panoramisch 
bezoek aan het koloniale Hanoi op het 
programma langs de opera, de voormalige 
koloniale wijk, het postkantoor, de vroe-
gere bank van Indochina, de woning van 
de gouverneur evenals een bezoek aan 
het Geschiedenismuseum. Lunch in de 
stad.  ’s Namiddags bezoeken we de tem-
pel Ngoc Son gelegen op het Jade-eiland in 
het midden van het eiland Hoan Kiem. We 
maken een ritje in het oude stads centrum 
met de fietsriksja en genieten daarna van 
een waterpoppenshow over het dagelijkse 
leven en Vietnamese legendes. Diner in een 
restaurant en overnachting in het hotel. 

Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + overnachting in 
hotel Pan Pacific 5* (of evenwaardig) + excursie(s)

Dag 4: HANOI - HA LONGBAAI
Na het ontbijt, vertrek naar de baai van Ha 
Long die sinds 1994 deel uitmaakt van het 
Unesco Werelderfgoed (170 km). ‘s Mid-
dags gaat u aan boord van een schip van 
de rederij Paradise en kan u genieten van 
een van de mooiste en meest romantische 
plekjes op aarde. Na de buffetlunch aan 
boord staan er in de namiddag twee be-
klimmingen op het programma: één naar 
de Surprise Cave (138 treden) en één naar 
een hoger gelegen plaats met fantastisch 
uitzicht. Na zonsondergang volgt er een 
Vietnamese kookles en het diner. 
Inbegrepen: ontbijt hotel + bustransfer + wel-
komstcocktail en lunchbuffet aan boord + Vietna-
mese kookles, diner en overnachting aan boord + 
excursie(s)

Dag 5: HA LONGBAAI - HAIPHONG - SAIGON
Na een laatste tocht met kleine boot-
jes varen we terug naar de aanlegkade. 
Ontscheping en vertrek met de bus naar 
Haiphong (60 km). Lunch onderweg naar 
de luchthaven. Vlucht naar Saigon waar u 
in de vooravond toekomt en waar het pro-
gramma van de Mekongcruise begint. 
Inbegrepen: ontbijt + bustransfer + vlucht Haiphong-
Saigon + diner + overnachting in hotel Sofitel Plaza 
5* (of evenwaardig)

Optionele uitbreiding vóór uw cruise

De baai van Ha Long
Van vrijdag 15 tot dinsdag 19 januari 2021. SLECHTS 30 DEELNEMERS.

Met Knack naar de Mekong
Het programma van dag tot dag
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Let op! 
Afhankelijk van het waterpeil kan het pro-
gramma kleine wijzigingen ondergaan. 
Enkel de kapitein is bevoegd om beslis-
singen te nemen op het vlak van navigatie. 
Het programma kan ook enigszins gewij-
zigd worden vanwege lokale culturele eve-
nementen of technische omstandigheden.

DE R/V MEKONG PRESTIGE
Een schip op maat van een koninklijke rivier

Het plezier van deze ontdekkingsreis wordt 
nog groter met de Mekong Prestige, een 
klein schip met slechts 32 hutten.

Ruimte en licht  
De Mekong Prestige werd in 2012 gebouwd. De gemeen-
schappelijke ruimtes, waaronder het grote panoramische 
restaurant en de elegante loungebar, zijn gezellig ingericht 
en bieden rust en ruimte. Het zonnedek, voorzien van lig-
stoelen en een jacuzzi, is een geliefde plek voor observatie 
en ontspanning. Een fitnessruimte en twee massagesalons 
maken het geheel compleet. De 32 hutten zijn ruim en be-
vinden zich allemaal aan de buitenzijde. Ze beschikken over 
grote ramen die u kan openen zodat u de rivier in alle rust 
kan bewonderen.  

Activiteiten en gezelligheid aan boord
De Knack Cruises-begeleiders staan u bij zodat u in alle com-
fort kan genieten van de reis. Aan boord kan u deelnemen 
aan verschillende activiteiten. Naast boeiende lezingen, pro-
grammeren wij evenementen met traditionele Vietnamese 
muziek en Cambodjaanse volksdans, projectie van films in 
het salon. Voor fijnproevers wordt er een kookworkshop en 
inleiding tot de kunst van het Aziatisch tafelen aangeboden. 

Van maandag 18 tot zondag 31 januari 2021



Na 6 succesvolle cruises op de 
Mekong trekken we er in 2021 
opnieuw naartoe. 14 dagen lang dom-
pelt Knack u onder in de Cambod-
jaanse en Vietnamese cultuur. Ontdek 
de prachtige tempels van Angkor, het 
Koninklijk Paleis in Phnom Penh, de 
Franse koloniale architectuur in Wat 
Phnom, het Chinese huis in Sa Dec 
en zoveel meer. Geniet van de kleur-
rijke markten en van de overheer-
lijke Aziatische keuken. Dit wordt een 
onvergetelijke reis langs de oevers 
van de betoverende Mekong. Knack 
Cruises verwelkomt u aan boord van 
de Mekong Prestige. Dit is een klein 
stijlvol schip, dat plaats biedt aan 
maximaal 64 passagiers. Er is een 

prachtig panoramisch restaurant en 
een elegante loungebar. Op het zon-
nedek zijn er ligstoelen en een jacuzzi 
beschikbaar, naast een fitnessruimte 
en twee massagesalons. De voortref-
felijke keuken zorgt ervoor dat deze 
reis helemaal af is. Dit schip is vol-
ledig gereserveerd voor Knack-lezers 
met een programma op maat. Naast 
de vele gevarieerde uitstappen, zijn er 
aan boord ook activiteiten en lezingen. 
U mag rekenen op twee gastsprekers 
met een uitzonderlijke kijk op Azië. 
De Knack Cruises-begeleiders zor-
gen ervoor dat u kan genieten van 
een zorgeloze reis met een bijzondere 
toets.

De betovering van de 
koninklijke rivier

R/V MEKONG PRESTIGE
Plan van het schip

ONZE GASTEN

Jean-Michel Filippi
Jean-Michel Filippi doceert Khmertaalkunde aan de 
Koninklijke Universiteit van Phnom Penh. Hij werkt aan 
de beschrijving van de Khmertaal, van minderheidstalen 
en van etnische groepen in Zuidoost-Azië. Zijn passie voor 
de linguïstiek en etnologie van de regio leidden hem op 
natuurlijke wijze naar de geschiedenis van Cambodja en 
Vietnam. Tijdens zijn lezingen, en ook in zijn boeken, leert 
men deze twee landen beter kennen. U kan meer te weten 
komen over zijn activiteiten op www.publikam.com. Lezing 
in het Frans.

Katia Timmermans 
Katia Timmermans behaalde haar licentiaatsdiploma Kunst-
geschiedenis & Oudheidkunde aan de Rijksuniversiteit Gent 
in 1990, richting Archeologie Nabije Oosten. Zij heeft meege-
werkt aan opgravingscampagnes in Turkije (Pessinus) en de 
Verenigde Arabische Emiraten (Ed-Dur, Umm al-Qaiwain). 
Na enkele werkjaren in de privésector in België, vertrok zij 
als United Nations Volunteer naar Jakarta, Indonesië, waar 
ze meer dan vier jaar gewerkt heeft. Sinds 2008 is ze consul-
tant voor de Verenigde Naties. Ze staat in voor de organisatie 

van internationale VN-conferenties in Zuidoost-Azië en doet ook de voorberei-
ding van de officiële missies van VN-ambtenaren in deze regio. Ze is recent ver-
huisd naar Bangkok (Thailand), na meer dan 12 jaar met haar familie in Phnom 
Penh (Cambodja) te hebben verbleven. Katia zal ons vergezellen tijdens deze 
Knack-cruise.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Lengte: 68 meter • breedte: 13 meter • 3 dekken • panoramisch 
restaurant • loungebar • elektriciteit: 220 volt • 1 spa en massage • 
1 jacuzzi

DE CABINES
Op het hoofddek en superiordek beschikken alle kajuiten Deluxe 
(20 m²) over een ‘Frans balkon’ en een badkamer met douche en 
toilet. De twee Junior Suites (24 m²) op het superiordek en de twee 
Deluxe Suites (26 m2) op het hoofddek beschikken over een bad-
kamer met aparte douche en bad, en een ruimer balkon. Enkel de 
Deluxe Suites hebben een aparte zitruimte. Alle kajuiten hebben 
individuele airconditioning en zijn uitgerust met twee aparte bedden 
die tegen elkaar geschoven kunnen worden, een zithoek met twee 
zetels, een kast, bureau, kluis en haardroger. 

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•  De nachtvluchten Brussel/Saigon (of Brussel/

Hanoi voor wie de uitbreiding Ha Longbaai 
boekt) en Siem Reap/Brussel op lijnvluchten 
in economyclass met 1 tussenstop (Thai Air-
ways, Singapore Airlines of Vietnam Airlines) 

•  Luchtvaartbelasting (€ 210 op dit moment)
•  Havenbelasting in Cambodja en Vietnam 

(€ 69 op dit moment)
• Transferts vermeld in het programma
•  Accommodatie in een tweepersoonskamer in 

een 5* hotel in Saigon (2 nachten) en 5* hotel 
in Siem Reap (2 nachten) 

•  Accommodatie aan boord van de Mekong 
Prestige in de door u gekozen categorie

•  Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de 
lunch op dag 13

•  Drankjes aan boord van de Mekong Prestige: 
mineraalwater, niet-alcoholische dranken, 
lokale bieren, thee en koffie naar believen, 
lokale wijn bij de maaltijd 

•  Drankjes bij de maaltijden tijdens het verblijf 
in Siem Reap en Saigon: mineraalwater 
(50 cl/pers.), thee of koffie 

•  2 spektakels zoals omschreven in het 
programma

•  2 gastsprekers
•  2 Knack Cruises-medewerkers die de reis 

zullen begeleiden samen met een cruise-
directeur

•  Fooien voor het personeel aan boord van de 
Mekong Prestige

•  Alle excursies en entreegelden vermeld in 
het programma met lokale Engelstalige of 
Franstalige gids

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Andere drankjes dan degene die zijn vermeld
•  Fooien voor gidsen en chauffeurs (USD 55/

persoon aanbevolen)
•  Kosten voor visa (€ 180 op vandaag voor 

Cambodja + Vietnam)
•  Verzekeringen (annulatie, bijstand en repa-

triëring)
•  Vluchten in businessclass mogelijk: contac-

teer hiervoor Rivages du Monde

Type kajuit                            Dek                       Dubbele bezetting     Single

Cabine Deluxe Hoofddek  € 4190  € 5730

Cabine Deluxe Superiordek  € 4380  € 5980

Junior Suite Hoofddek  € 4540 -

Deluxe Suite Superiordek  € 4890 -

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 30 PERSONEN.

PRIJS IN EURO PER PERSOON

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar info@rivagesdumonde.be 
of stuur bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Mekong’, Bergstraat 17, 1000 Brussel
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De algemene verkoopvoorwaarden van onze reizen zijn onderworpen aan de Toerisme Wet. 
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal u worden verstrekt in de bijlage van het  
verkoopcontract, conform de bepalingen in artikel R211 – en de artikelen R211-5 tot R211-13.

Zonnedek

Jacuzzi

Superiordek

Hoofddek

Varen op  
de Mekong
Van Saigon naar Siem Reap
Van 18 tot 31 januari 2021

Nooit zoveel verschillende 
indrukken ervaren op reis. 

Ook nieuwe vrienden gemaakt 
op deze fantastische cruise. 

Ludo Verrykt 
(deelnemer Knacks Mekongcruise)
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Mekong trekken we er in 2021 
opnieuw naartoe. 14 dagen lang dom-
pelt Knack u onder in de Cambod-
jaanse en Vietnamese cultuur. Ontdek 
de prachtige tempels van Angkor, het 
Koninklijk Paleis in Phnom Penh, de 
Franse koloniale architectuur in Wat 
Phnom, het Chinese huis in Sa Dec 
en zoveel meer. Geniet van de kleur-
rijke markten en van de overheer-
lijke Aziatische keuken. Dit wordt een 
onvergetelijke reis langs de oevers 
van de betoverende Mekong. Knack 
Cruises verwelkomt u aan boord van 
de Mekong Prestige. Dit is een klein 
stijlvol schip, dat plaats biedt aan 
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men deze twee landen beter kennen. U kan meer te weten 
komen over zijn activiteiten op www.publikam.com. Lezing 
in het Frans.
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Katia Timmermans behaalde haar licentiaatsdiploma Kunst-
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tant voor de Verenigde Naties. Ze staat in voor de organisatie 
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ding van de officiële missies van VN-ambtenaren in deze regio. Ze is recent ver-
huisd naar Bangkok (Thailand), na meer dan 12 jaar met haar familie in Phnom 
Penh (Cambodja) te hebben verbleven. Katia zal ons vergezellen tijdens deze 
Knack-cruise.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Lengte: 68 meter • breedte: 13 meter • 3 dekken • panoramisch 
restaurant • loungebar • elektriciteit: 220 volt • 1 spa en massage • 
1 jacuzzi

DE CABINES
Op het hoofddek en superiordek beschikken alle kajuiten Deluxe 
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• Transferts vermeld in het programma
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in Siem Reap (2 nachten) 

•  Accommodatie aan boord van de Mekong 
Prestige in de door u gekozen categorie

•  Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot de 
lunch op dag 13

•  Drankjes aan boord van de Mekong Prestige: 
mineraalwater, niet-alcoholische dranken, 
lokale bieren, thee en koffie naar believen, 
lokale wijn bij de maaltijd 

•  Drankjes bij de maaltijden tijdens het verblijf 
in Siem Reap en Saigon: mineraalwater 
(50 cl/pers.), thee of koffie 

•  2 spektakels zoals omschreven in het 
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•  2 gastsprekers
•  2 Knack Cruises-medewerkers die de reis 

zullen begeleiden samen met een cruise-
directeur

•  Fooien voor het personeel aan boord van de 
Mekong Prestige

•  Alle excursies en entreegelden vermeld in 
het programma met lokale Engelstalige of 
Franstalige gids

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Andere drankjes dan degene die zijn vermeld
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•  Kosten voor visa (€ 180 op vandaag voor 

Cambodja + Vietnam)
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triëring)
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teer hiervoor Rivages du Monde

Type kajuit                            Dek                       Dubbele bezetting     Single

Cabine Deluxe Hoofddek  € 4190  € 5730
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De algemene verkoopvoorwaarden van onze reizen zijn onderworpen aan de Toerisme Wet. 
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal u worden verstrekt in de bijlage van het  
verkoopcontract, conform de bepalingen in artikel R211 – en de artikelen R211-5 tot R211-13.

Zonnedek

Jacuzzi

Superiordek

Hoofddek

Varen op  
de Mekong
Van Saigon naar Siem Reap
Van 18 tot 31 januari 2021

Nooit zoveel verschillende 
indrukken ervaren op reis. 

Ook nieuwe vrienden gemaakt 
op deze fantastische cruise. 

Ludo Verrykt 
(deelnemer Knacks Mekongcruise)
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PERSOONLIJKE GEGEVENS 1ste persoon 2de persoon

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:

Naam, zoals op internationaal paspoort:

Voornaam, zoals op internationaal paspoort:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Gsm:

E-mailadres:

Nummer internationaal paspoort:

Plaats van uitgifte:

Datum van uitgifte:

Geldig tot:

Nationaliteit:

Uw roepnaam (indien anders dan uw voornaam 
op internationaal paspoort):

VERZEKERINGEN (tarieven onder voorbehoud)

Duid uw keuze aan (1 per persoon) 1ste persoon 2de persoon

Bijstands- en repatriëringsverzekering (€ 20)  ❍ ❍

Multirisicoverzekering 4,5% (bijstand – repatriëring – annulatie – bagage voor een bedrag lager 

dan € 8.000 per persoon)  
❍ ❍

Multirisicoverzekering hoge bijdrage 6% 
(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage, voor reizen van € 8.000 tot € 12.000 per persoon )

❍ ❍

Aanvullende verzekering kredietkaart prestige 2,5%
(in aanvulling met de verzekering van uw Visa Gold, Platinum & Infinite en Mastercard Gold & Platinum)

❍ ❍

  

CONTACT BIJ NOODGEVALLEN KAJUIT

Naam: Categorie:

Verwantschap: Voorkeur kajuitnummer:

Adres: ❍ DUBBEL

Telefoon/gsm: ❍ DOUBLE SINGLE USE

❍ SINGLE

18 tot 31 januari 2021
Naar Vietnam en Cambodja
KNACK-CRUISE MEKONG
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 VISA 

Voor deze cruise heeft u een internationaal paspoort nodig geldig tot en met 6 maanden na het einde van de 
reis, met een geldig visum voor Vietnam en een geldig visum voor Cambodja. Indien u dit wenst, kunnen wij deze 
visa voor u aanvragen. Ons tarief voor het verkrijgen van beide visa bedraagt vandaag € 180 per persoon voor 
Belgische staatsburgers (onder voorbehoud van wijziging).

 ❍ Ik wil gebruikmaken van uw diensten voor het verkrijgen van de visa.
 ❍ Ik regel zelf mijn visumaanvragen.

 OVERIGE (in de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en wensen)

 Vrienden aan boord (gelieve de naam van uw vrienden te vermelden die met u meereizen)

 Bepaald dieet (gelieve de naam van de persoon te vermelden en een omschrijving van het dieet) 

 Andere opmerkingen

 ❍ Kortingen: ik geniet € 100 getrouwheidskorting per pers. (geldig voor deelnemers aan een Knack-cruise sinds 2014)

 OPTIONELE VERLENGING ‘DE BAAI VAN HA LONG’
 ❍ Ik neem deel aan de pre-extensie ‘De baai van Ha Long’ - € 1210 p.p. dubbele bezetting 
 ❍ Ik neem deel aan de pre-extensie ‘De baai van Ha Long’ - € 1630 p.p. single bezetting

 ONZE BETALINGSREGELING
 • 30% van het totaalbedrag als voorschot plus eventuele verzekering
 • Eindsaldo van het totaalbedrag 6 weken voor vertrek

U ontvangt een bevestiging van uw boeking en een voorschotfactuur voor de aanbetaling.

Ondergetekende schrijft zich in voor deelname van vermelde personen aan genoemde reis en accepteert de 
hierop van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden.
U ontvangt een exemplaar van de verkoopvoorwaarden bij uw verkoopcontract.

 Datum: /          /

 Handtekening: 

 Dit formulier volledig ingevuld en samen met een kopie van uw internationaal paspoort terugsturen naar:
 Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Mekong’, Bergstraat 17, 1000 Brussel
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