REJSELEDER PÅ:
Laos & Cambodja 21. februar - 07. marts 2019
Torben er blevet en rigtig Cambodja-elsker efter at have tilbragt
sammenlagt 5 år her siden 2005. Han har fået stor indsigt i
kulturen og dagligdagen hos dette folkeslag via hans mange
længerevarende ophold og sit arbejde i forskellige
hjælpeorganisationer. Og Torben har gravet dybt i den
cambodjanske folkesjæl via sine feltstudier herude.
Han bor i dag i Danmark, men arbejder fortsat med Cambodja, og
rejser årligt flere gange til landet, som han kalder ”sit andet
hjemland”. Torben har besøgt Laos flere gange i løbet af årene og
ligeledes guidet her. For Torben er Luang Prabang intet mindre end
Sydøstasiens smukkeste by. Han har tidligere været rejseleder på
vores Laos & Cambodja rejse, samt Cambodja & Sydvietnam rejse.

TORBEN

Gæsters feedback på vores rejseleder Torben
Torben gjorde det fremragende som rejseleder.
Otto & Charlotte, Laos og Cambodja Rejse Januar 2017
Torben bidrog markant med at give os en minderig rejseoplevelse. Fagligt og socialt meget
engageret, meget vidende – alt i alt topkarakter.
Knud & Birgit, Laos & Cambodja Rejse Januar 2017
Torben var en god og positiv oplevelse med stor viden om specielt Cambodja.
Peter & Hanne, Laos & Cambodja Rejse Januar 2017
Super rejseleder.
Henning & Karen, Cambodja & Sydvietnam Januar 2017
Vi oplevede Torben som engageret, vidende, især om Cambodja. Han var meget
imødekommende og en god fortæller.
Peter & Birgit, Cambodja & Sydvietnam Januar 2016
Torben var på stikkerne på hele turen, og havde et godt øje til at skabe en god dynamik i
gruppen. Man kan virkelig mærke at han har lysten til at fortælle om det som hører til
seværdighederne og om de store samfundsmæssige forhold og perspektiver i de 2 lande.
Ole, Cambodja & Sydvietnam Januar 2016
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Gæsters tilbagemeldinger på vores rejseprogrammer med dansk rejseleder
En super spændende tur, hvor vi har fået et godt indblik i begge lande.
Peter & Hanne, Laos & Cambodja Rejse Februar 2017
Fantastisk rejse – masser af oplevelser. Alle steder har hver sin karakter men Luang Prabang stak
ud, så smuk så charmerende. Der vil vi tilbage til inden alt for længe. Programmet havde en god
variation mellem land og by, mellem sightseeing og udflugter udenfor byen for at se det stille liv.
Da vi kom ud i ankomsthallen i Københavns lufthavn, havde vi bestemt ikke lyst til at skulle hjem,
men ønskede bare stille os direkte i kø til check-in til den samme rejse, og få alle indtrykkene en
gang til. Tak for en dejlig tur.
Susan & Bjarne, Laos & Cambodja Rejse Februar 2017
Vi har generelt været rigtig godt tilfredse med rejseprogrammet.
Dorrit og Torben, Laos & Cambodja Rejse Februar 2017
Turen var pragtfuld. Vi vil anbefale den til dem vi kender. Måske burde vi samle et hold færinger
og komme igen et af de kommende år.
Dan og Hallbjørg, Vietnam & Cambodja Februar 2017
Vi rejser 1-2 gange om året på oversøiske rejser, og denne rejse ligger i top 3 af dem alle. Så
mange oplevelser af forskellig slags, at vi undervejs nogle gange sad med fornemmelse af at
oplevelseskvoten nu måtte være opbrugt, nu kunne der ikke komme mere nyt spændende at se,
men det kom der minsandten. De inkluderede måltider var bedre end forventet, og afholdt på
nogle pæne restauranter. En del aftener blev forlænget, hvor de fleste i gruppen gik videre med
rejselederen efter aftensmåltidet og fik en drink, hvilket medførte en endnu mere sammentømret
og hyggelig gruppe.
Henning og Laura, Cambodja & Sydvietnam Januar 2016
Tak for en fantastisk tur med en rigtig god og behagelig guide!
Henrik & Hanne, Cambodja & Sydvietnam Januar 2016
Et fantastisk godt sammensat program. I skal have meget ros for jeres store engagement. Vi har
oplevet rigtig god information før afrejsen, I har interesseret jer for at vores rejse skulle blive
rigtig god. Den måde turen har været sammensat på var bare fantastisk, dejligt med fly – bus –
skib – rickshawture – cykelture – spisning på båd – sejltur op mod Cambodja – rundt i sivbåde osv.
Vi har været fantastik tilfredse, dog har Bent taget nogle kilo på pga. al den gode mad.
Bent & Inger, Vietnam & Cambodja Marts 2016

Urbakkevej 4
8450 Hammel
www.vietnamtravels.dk

Tlf. (+45) 8678 5050
Fax (+45) 8678 5052
info@vietnamtravels.dk

Tilsluttet Rejsegarantifonden, Reg. Nr. 1817
Nordea Bank 2318 – 8896 949 021

