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Dag 1 • Brussel - Bangkok
Vertrek vanuit Brussel voor een vlucht naar de 
hoofdstad van Thailand.

Dag 2 • Bangkok (a)
Aankomst in Bangkok met onthaal en transfer naar 
uw hotel Centre Point Silom. Na de check in wat rust 
vooraleer u wordt opgehaald voor een heerlijke diner-
cruise op de machtige Chao Phraya rivier wat u een 
geweldig zicht geeft op de skyline van de wereldstad.

Dag 3 • Bangkok (o,m,a)
Vandaag bezoekt u enkele toeristische hoogtepunten 
van deze drukke hoofdstad. De Tempel van de 
Smaragden Boeddha en het Koninklijk Paleis vormen 
één complex aan de zuidkant van het belangrijkste 
plein van de stad, Sanam Luang. Wat Phra Kaeo is 
even oud als Bangkok zelf, de eerste steen werd 
gelegd in 1782. In het tempel-complex vallen de 
kleurrijke chedi’s (graven) op met daken van bladgoud, 
geglazuurde oranje en groene tegels en pilaren die 
versierd zijn met mooie mozaïeken. De grootste 
trekpleister is een beeldje van slechts 60 centimeter 
hoog: de Smaragden Boeddha. Verder bezoek aan 
de Wat Po tempel met zijn liggende Boedha van 
maar liefst 46 meter lang en 15 meter hoog. Verder 
nog de Wat Traimit en Wat Arun. Ook de drijvende 
bloemenmarkt van Pak Klong Talad en de wijk Tonburi 
zullen u aangenaam verrassen.

Dag 4 • Bangkok - River Kwai - Kanchanaburi (o,m,a)
Op weg naar Kanchanaburi bezoekt u de bekende 
drijvende markt van Damnoen Saduak. Ook bezoekt u 
de befaamde markt van Mae Klong waar men telkens 
alle kraampjes moet opruimen die op het spoor staan 
wanneer de trein passeert. Echt waar! Dan een bezoek 
aan de beroemde brug over de Kwai rivier. In Wang Po 
neemt u de trein voor een tochtje tot aan het Bao Kao 
station. Twee nachten logies in hotel The Floathouse 
River Kwai. Schitterende bungalow accomodaties 
langsheen de rivier.

Dag 5 • Kachanaburi (o,m,a)
Bezoek aan de zeventraps waterval van het Erawan 
National Park. Neem gerust uw zwemgerief mee voor 
een plonsje in de natuurlijke meertjes. Vandaar naar 
het Sai Yok National Park waar u een Canoe rafting zal 
doen en heerlijk stroomafwaarts kan peddelen. Veilig 
en doenbaar voor alle leeftijden! Terug naar uw hotel.

Dag 6 • Kachanaburi - Ayutthaya (o,m,a)
Nu gaat de reis richting de stad Ayutthaya dewelke 
ooit voor meer dan 400 jaar de hoofdstad van Thailand 
was. Verder bezoeken aan de Wat Prasrisanphet 
en aan de Viharn Phra Mongkolborphit met grote 
bronzen boeddha. De Wat Mahatpat is bekend omdat 
het hoofd van het boeddha beeld omstrengeld is 
door de wortels van een grote boom. Logies in hotel 
Kantary Ayutthaya.

Thailand is het land van de glimlach. De bewoners zijn er gastvrij en verwelkomen u met open armen. Bij uw 
aankomst in Bangkok zal u versteld staan van deze bruisende stad, maar u zal evenzeer kunnen genieten van de 
prachtige cultuur en bezienswaardigheden die dit land te bieden heeft. U maakt dan ook een rondreis doorheen 
het afwisselende binnenland en bezoekt bovendien ook het prachtige noorden met zijn minderheden. De 
Thaise keuken is ook bijzonder lekker. Maar de vele mooie tempels en boeddha’s zullen u niet onbewogen laten 
in dit mooie land.
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Dag 7 • Ayutthaya - Lopburi - Sukhotai (o,m,a)
Na het ontbijt rijdt u naar Lopburi voor een bezoek aan 
het King Narai’s Palace uit de 17de eeuw. Onderweg 
naar Sukhotai nog een bezoek in Phitsanulok aan de 
riviertempel van Wat Phra Si Rattana. Logies voor 
twee nachten in hotel Sriwilai Sukhothai.

Dag 8 • Sukhothai (o,m,a)
In de voormiddag een fijne fietstocht om het Sukhothai 
Historical Parc te bezoeken op een originele manier. 
Het grote park huisvest circa 200 ruïne chedi beelden. 
Bewonder achtereenvolgens de Ajana Boeddha, de 
Wat Prapailuang, de Wat Sri Sawai en Wat Trapang 
Ngoen. Na de middag vrije tijd om te genieten van het 
zwembad en het schitterende hotel waar u verblijft.

Dag 9 • Sukothai - Lampang - Chiang Mai (o,m,a)
Op naar Lampang, de gemoedelijke hoofdstad van 
de gelijknamige provincie. In Lampang wordt nog 
veelvuldig gebruik gemaakt van paard en wagen als 
vervoersmiddel. Het is bekend als voormalig centrum 
van de handel in teakhout. Dat is te zien aan het 
straatbeeld met prachtige huizen en tempels, waarin 

invloeden vanuit Birma en het oude Noord-Thaise 
Lanna koninkrijk te herkennen zijn. Bezoek aan de 
Wat Phra That tempel. In de bekende noordelijke stad 
Chiang Mai zal u een tijdje verblijven in het heerlijke 
Bodhi Serene Boutique hotel.

Dag 10 • Chiang Mai (o,m,a)
Uitgebreid stadsbezoek met tempels als daar zijn 
de Wat Prah Singh, Wat Phan Tao en Wat Chedi 
Luang. Verder een bezoek aan de bruisende Central 
Market Warorot. Het hoogtepunt van de stad is 
vanzelfsprekend de befaamde Wat Phra That Doi 
Suthep tempel. Probeer maar eens boven te geraken 
met de 290 trappen te overwinnen om nadien en 
machtig zicht te hebben over de Chiang Mai vallei. ‘s 
Avonds een bezoek aan de bonte Night Market.

Dag 11 • Chiang Mai (o,m,a)
Heerlijk bezoek aan de Elephant Jungle Sanctuary. 
Ganse dag een ecologisch en educatief verantwoord 
bezoek aan dit opvangcentrum voor olifanten die 
ofwel wees ofwel ziek en hulpbehoeftig waren. De dag 
van de ganse reis om unieke foto’s te maken met deze 

machtige giganten en kleine baby olifanten. Vanavond 
een speciaal Kantoke diner met dansvoorstelling in het 
Old Chiang Mai Cultural Centre.

Dag 12 • Chiang Mai (o,m,a)
Thai Farm Cooking Class of hoe ze dat noemen... 
Gewoon een geweldige dag waarbij u eerst naar de 
grote lokale markt gaat om fruit, groeten, kruiden 
en ingredienten aan te schaffen om daarna samen 
te koken, zich te amuseren, wat bij te leren over de 
Thaise keuken, foto’s te maken en nadien lekker te 
smullen van een reeks aan fijne gerechten die jullie 
met culinaire begeleiding zelf hebben leren bereiden.

Dag 13 • Chiang Mai (o,m,a)
De reis gaat verder noordwaarts en wordt nog specialer 
omdat u werkelijk de mystieke Golden Triangle 
binnenrijdt. De dag begint met een bezoek aan de Mae 
Kachan Hot Spring. Dramatisch mooie natuur in deze 
regio vol valleien en intrigerende heuvels met donkere 
wouden. Bezoek aan de bekende Witte en Blauwe 
Tempels alvorens in de stad Chiang Rai ta arriveren. 
Hier logeert u twee nachten in hotel Le Patta.
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Dag 14 • Chiang Mai (o,m,a)
En afsluiten doen we met iets heel bijzonders. 
Bezoek aan één van de meest uitzonderlijke hoeken 
van de wereld. U bezoekt in Mae Salong de etnische 
Minderheden van dorpen Akah of Loyo en Lisu of Ban 
Hanygo. Mooie dorpen verscholen in eindeloze thee 
plantages. Op de markt van Mae Sai aan de grens met 
Myanmar worden artistieke producten aangeboden. 
Echt aan het drielandenpunt tussen Laos-Birma-
Thailand maakt u een geweldige bootttocht op de 
Mekong rivier. Terug naar de stad voor diner en laatste 
overnachting.

Dag 15 • Chiang Rai - Bangkok (o)
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de 
binnenlandse vlucht terug naar de hoofdstad voor de 
internationale doorverbinding richting België.

Dag 16 • Brussel
Aankomst op de luchthaven van Brussel en uw mooi 
Thailand avontuur zit er helaas op.

 � Zeer complete reis met afwisseling van 
cultuur, natuur en originele activiteiten

 � Eersteklas hotels en vol pension

onze troeven

G R AT I S
LUCHTHAVENVERVOER

16 dagen • 13 nachten
maaltijden volgens programma

Vertrekdata Prijs per persoon
op basis van 2-pers. kamer

20 april 2023 € 3660

19 oktober 2023 € 3660

Toeslag

Eenpersoonskamer € 685
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