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Hôtel Villa Agati in Cambodia : eco-friendly en Belgisch ! 
 
Hotel Villa Agati opende de deuren begin oktober in Siem Reap, in Cambodia. Dit stukje paradijs is het 
project van Céline Duquaine, een Belgische die haar droom werkelijkheid maakte na het opgeven van 
een bloeiende carrière in de financiële sector. Dit hotel richt zich voornamelijk tot reizigers op zoek naar 
een onvergetelijke reiservaring waar zowel het milieu en menselijk aspect centraal staan.   
 
Een kinderdroom 
Dit verhaal begint in 1992, Céline is dan twaalf jaar en vertrekt op reis naar Cambodia met haar ouders. 
Deze reis zal haar voor altijd veranderen en ze blijft geloven dat ze daar haar leven zal verderzetten, ooit. 
Door de jaren heen bouwt ze een mooie carrière op binnen de Belgische en internationale financiële sector 
ze vertelt ons «Het idee om een  hotel te openen in Cambodia bleef me achtervolgen, maar ik had altijd 
een goede reden om de stap niet te zetten. En dan komt die dag waar men alles in vraag stelt en het idee 
uiteindelijk een werkelijkheid. Binnen de 2 maanden heb ik alles opgegeven en mijn leven een nieuwe draai 
gegeven. »  
 
Het Koninkrijk van de lach  
Hotel Villa Agati ligt in Siem Reap, startpunt voor de vele bezoeken naar de Tempels van Angkor, binnen 
een regio waar landbouw centraal staat en in de nabijheid van het Tonlé Sap meer, met haar fantastische 
drijvende dorpen. Binnen de 10 minuten wandel je tot het centrum van de stad. Tussen december en maart 
geniet je van milde weersomstandigheden, met een warmere en drogere periode in de maanden juli en 
augustus. « Cambodia is een minder gekend land, en nochtans zo rijk in mogelijkheden. Nergens ter wereld 
kom je mensen tegen die je zo verwelkomen met zo een warme glimlach. » bevestigde Céline ons.  
 

                
 
Een plaats van eco-verantwoordelijk toerisme 
Céline stelde meteen vast dat er enkele lokale uitdagingen waren : De verspilling van afval en het overmatig 
gebruik van plastieken zakken. Zo kreeg ze het idee om het project van haar hotel ecologisch en 
milieubewust aan te pakken.  Naast een samenwerking met lokale organisaties rond recyclage mikt Villa 
Agati op het reduceren van het gebruik van plastic tot een minimum : Van vulbare zeephouders, een 
drinkwaterpunt voor hervulbare flessen (ter beschikking van de hotelgasten), zonnepanelen voor het 
warme water, rieten manden voor de boodschappen, tot haar- en tandenborstel van bamboe op aanvraag, 
… de lijst van initiatieven blinkt uit in creativiteit. « Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor onze 
staff. Ik heb een opleidingstraject opgesteld zodat mijn werknemers zich binnen dit domein kunnen 
ontplooien. Zelf leer ik de lokale  taal (Khmer) om mijn communicatie en integratie te verbeteren. » Aldus 
de eigenares van het hotel.  



Gratis fietsen en een lokale telefoon 
Céline is vastberaden om de gasten van hotel Villa Agati een buitengewone ervaring te bezorgen. Naast 
een eco-vriendelijke benadering, ruime kamers die met zorg werden ingericht, en een lokale en 
internationale keuken, kunnen de bezoekers gratis genieten van fietsen en een lokale telefoon teneinde 
het gevoel van mobiliteit en vrijheid te bevorderen. Alle excursies die Céline aanbiedt werden persoonlijk 
getest en goedgekeurd. De shuttle tussen luchthaven en het hotel zijn in de service inbegrepen « en voor 
wie toch heimwee zou hebben, voorzien we enkele Belgische bieren op onze drankkaart » vertelt ze ons 
lachend.  
 

               
 
Over Céline   
Céline (39) werkte bijna 15 jaar in België in de financiële sector. Haar internationale werkervaring en een 
onbedwongen passie voor reizen brachten haar al tot alle uithoeken van de wereld.  Sinds augustus 2019 
trad ze uit haar comfortzone om haar levensdroom te verwezenlijken en haar leven een nieuwe richting te 
geven. Vandaag bouwt Céline haar eigen eco-hotel op in Cambodia en stelt ze alles in het werkt om haar 
passie over te dragen, en U een onvergetelijk verblijf te verzekeren.  
 
Villa Agati - Eco-Hôtel 
▪ 10 kamers (met een capaciteit van 17 bedden) 
▪ Buitenzwembad, restaurant en weelderige tuin. 
▪ Tours Service Desk 
▪ Nabijheid Tempels van Angkor 
▪ 10 minutes wandelen tot in het centrum van Siem Reap (Cambodge)  
▪ www.villa-agati.com  
▪ Telefoon : +855 77 527 825 
▪ WhatsApp : +855 77 674 150  
 
Uit enkele klantenreviews :  
● De ligging van het hotel, in een rustige omgeving, is echt genieten. 
● Céline, de eigenares van het hotel, heeft mij haar passie voor Cambodia meegegeven.  
● Een tuk tuk van het hotel verwachtte me aan de uitgang van de luchthaven en bracht me kostenvrij naar 
hotel Agati.  
● Het personeel is fantastisch en zeer attent.  
● Het hotel is charmant en met heel veel respect voor het milieu!  
 

  
 
Voor meer informatie (enkel pers) foto’s of interviews, gelieve contact op te nemen via:  
BACKSTAGE COMMUNICATION : Olivier Duquaine - +32 477 50 47 84 - olivier@backstagecom.be  
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