
Dag 1 • België - Bangkok
We worden thuis opgehaald en naar de luchthaven ge-
bracht. We nemen onze vlucht naar Bangkok via Doha.
 
Dag 2 • Bangkok (m)
In de ochtend landen we in Bangkok en laten de stads-
drukte achter ons om op het autovrij eilandje Koh Kret 
een fietstocht te maken. Tijdens de fietstocht stappen 
we regelmatig af om kennis te maken met deze 300 
jaar oude Mongemeenschap en met hun traditionele 
beroepen zoals pottenbakken en tuinbouw. We bezoe-
ken hun tempel en een schooltje. We laten ons tijdens 
deze reis in de tijd charmeren door de minzame glim-
lach van de lokale inwoners.

Dag 3 • Bangkok (o, m)
In de ochtend varen we vanaf de privésteiger van ons 
hotel naar het oude centrum en bezoeken het prachtige 
koninklijk paleis en de Wat Po, de grootste en oudste 
tempel van Bangkok, bekend om zijn liggende Boed-
dha. In de namiddag maken we een boottocht over de 
Klongs, de kanalen van het oude Bangkok en houden 
halt bij de Wat Arun, de tempel van de dageraad.

Dag 4 • Bangkok - River Kwai (o, m, a)
We verlaten Bangkok en rijden naar Damnoen Saduak, 
gekend voor zijn drijvende markten, één van de meest 
kleurrijke en pittoreske van het land. In Nakhon Pathom 
bewonderen we de Phra Pathom Chedi, het hoogste 
boeddhistische monument ter wereld. ’s Namiddags 
wonen we een wervelende Thaise folklore show bij 
(Thais boxen, monnikenwijding, huwelijksviering, ge-
vechtskunsten, Thaise dansen, enz.) en vertrekken 
daarna naar Kanchanaburi (River Kwai).

Dag 5 • River Kwai - Ayutthaya (o, m, a)
We bezoeken de erebegraafplaats van de geallieerde 
krijgsgevangenen die omkwamen bij het aanleggen van 
de ‘Dodenspoorweg’, de beroemde Brug over de River 
Kwai en het Jeath museum. Nadien maken we een 
treinrit over de beruchte ‘Dodenspoorweg’ en bezoeken 
één van de vele sites van Ayutthaya, geklasseerd door 
Unesco als werelderfgoed.

Dag 6 • Ayutthaya - Phitsanulok (o, m)
In de morgen brengen we een bezoek aan Bang Pa In, 
het zomerverblijf van koning Rama V met zijn schitte-

rend aangelegde tuinen. In de namiddag vertrekken we 
naar Phitsanulok.

Dag 7 • Phitsanulok - Chiang Mai (o, m)
‘s Morgens bezoeken we het heiligdom Wat Phra Sri 
Rattana Mahathat in Phitsanulok. Met zijn van geluk 
stralend verguld bronzen Boeddhabeeld is het na de 
smaragden Boeddha van Bangkok voor Thaise gelovi-
gen de belangrijkste Boeddha van het land. We zetten 
onze tocht verder naar Sukhothai voor een bezoek aan 
het Historisch Park van Sukhothai. We doorkruisen het 
grote en mooie park, langs bloeiende frangipanibomen 
en schitterende lotus- en waterlelievijvers, met rondom 
de resten van de toenmalige tempels en reusachtige 
Boeddhabeelden. Nadien vertrekken we naar de pro-
vinciehoofdstad Chiang Mai.

Dag 8 • Chiang Mai (o, m)
In de ochtend maken we kennis met de lokale ambach-
ten, de trots van Chiang Mai: de traditionele productie 
van zijde, gelakt hout, jade, het slijpen van edelstenen 
alsook de schilderkunst op parasols. Vrije namiddag in 
Chiang Mai. 
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Thailand, het land van de glimlach

Thailand wordt terecht “Het Land van de Glimlach” genoemd omdat nergens ter wereld er een volk zo vriendelijk en gastvrij is. Door zijn oneindige 
variatie van natuurschoon en rijke geschiedenis blijft dit koninkrijk een unieke bestemming.



14 dagen / 11 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

20 april 18 € 1990

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 260

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij 
uw reisdocumenten)

Dag 9 • Chiang Mai (o)
We starten onze dag met een klim op de heuvel Doi 
Suthep, waarbij een schitterend panorama over Chiang 
Mai en omgeving zich voor uw ogen ontplooit. Een lange 
slangen-trap van 306 treden leidt ons naar de Wat Phra-
that Doi Suthep met zijn prachtige vergulde parasols. We 
bezoeken nadien een orchideeënkwekerij en een kleine 
vlindertuin. De rest van de dag zijn we vrij om volop van 
de natuur te genieten in het prachtig natuurkader van de 
olifantenschool.

Dag 10 • Chiang Mai - Bangkok (o, a)
We genieten van een vrije dag in Bangkok of kunnen 
facultatief een boottocht maken op de Mae Pingrivier (± 
750 baht pp) of de lokale mark bezoeken of facultatief een 
cursus Thais koken volgen (± 1000 baht pp). In de late 
namiddag vertrekken we naar het treinstation van Chiang 
Mai voor onze nachttrein naar Bangkok.

Dag 11 • Bangkok - Hua Hin (o, m, a)
We komen vroeg in de ochtend aan in Bangkok en nemen 
onze transfer naar onze strandbestemming Hua Hin waar 
we in het hotel Imperial Hua Hin verblijven.

Dag 12 • Hua Hin (o, m, a)
Vrije dag in ons hotel.

Dag 13 • Hua Hin - Bangkok - België (o)
Na onze vrije dag nemen we de transfer naar de luchtha-
ven voor onze terugvlucht naar België.

Dag 14 • België
We komen aan in België en worden thuisgebracht.

HOTELSEN
Ligging: zeer centraal in de steden, steeds in nabijheid 
van de bezienswaardigheden
Uitrusting: lift, restaurant, bar, salon, veelal zwembad
Kamers: zeer comfortabel met faciliteiten zoals airco, 
tv, radio, telefoon, minibar en een volledig uitgeruste 
badkamer
Maaltijden: volgens programma

SERVICE
 � Transfers van bij u thuis naar de luchthaven en terug
 � Vluchten Bangkok heen en terug
 � Alle transfers ter plaatse
 � Maaltijden volgens programma (o: ontbijt, m: middag-
maal, a: avondmaal)

 � Bezoeken en verblijven zoals vermeld in programma 
inclusief inkomgelden

 � Begeleiding door een plaatselijke Engelstalige gids en 
door een Nederlandstalige begeleider vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Dranken, persoonlijke uitgaven, fooien en optionele 
uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: u dient in het bezit te zijn van een 
internationaal paspoort dat ten minste geldig is tot 6 
maanden na terugreis. Geen visum nodig.

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen be-
voegde instanties te contacteren.

 � Klimaat: tropisch klimaat met gemiddelde dagtem-
peraturen rond de 30°. Droog seizoen van november 
tot en met april. In het noorden wat frissere avonden.

 � Tijdsverschil: met België in de winter + 6u, zomer 
+ 5u

 � Munt: Thaise Bath. 1 Euro = 37,9 THB (juli 2017)
 � Betaalmiddelen: cash Euro’s en USD. Alle gangbare 
kredietkaarten en reischeques.

 � Elektriciteit: 220 volt
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Thailand, het land van de glimlach THAILAND   


