THAILAND
groepsreis · 09/11-24/11/19
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De authentieke charme van Thailand is de rode draad doorheen deze afwisselende reis doorheen het
Land van de Glimlach. Onder begeleiding van een Nederlandstalige, lokale gids en een Nederlands
talige reisbegeleider (die er zelf vele jaren heeft gewoond) staan niet alleen de bekende hoogtepun
ten op het programma maar ook een aantal verborgen pareltjes. Bovendien zijn we in Bangkok tijdens
het fantastische Loy Krathong festival! Het hectische straatleven van kosmopolitisch Bangkok en de
rust van het authentieke platteland. Het ongerepte, bergachtige Noorden en Thailands oudste bad
plaats. Het culinaire genot van de Thaise keuken en de gastvrijheid van de bevolking.
Laat je verleiden en geniet...
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PROGRAMMA - 16-DAAGSE RONDREIS
DAG 1
Rechtstreekse vlucht met Thai Airways naar Bangkok

Gouden
Driehoek

Chiang Rai

DAG 2
Bezoek aan de bloemenmarkt en de tempel Wat Arun – boottocht
op de klongs (kanalen) en avondmaal aan de rivier

Mae Hong Son

Hmong bergdorpen

Chiang Mai

Noord-Thailand

DAG 3
Het Koninklijk Paleis, de grootste liggende Boeddha en de tempels van Oud-Bangkok – Loy Krathong festival

Provincie Loei

Phayao
meer

Sukhothai

DAG 4
Fietstocht doorheen Chinatown, Bangkoks Chinese wijk – bij
zonsondergang bezoek aan een ‘rooftop’ bar met subliem uitzicht
DAG 5
Bezoek aan de Rom Hoop markt waar de trein doorheen de markt
rijdt en de Damnoen Saduak drijvende markt – bezoek aan de
Brug over de rivier Kwai en treinrit langs de Death Railway – overnachting in Kanchanaburi

Ayutthaya

Khao Yai
Nationaal
Park

Kanchanaburi

Bangkok

Rivier
Kwai

Amphawa

DAG 6
Ayutthaya, de oude hoofdstad van Thailand met haar vele tempels
en het Zomerpaleis diner cruise en overnachting in Ayutthaya

Hua Hin

Koh Chang

DAG 7
Tijdens een bezoek aan de Prang Sam Yod tempel wordt duidelijk
waarom Lopburi ook wel de Apenstad wordt genoemd – overnachting in Sukhothai

De Golf
van
Thailand

Koh Tao
Koh Phangan

DAG 8
Verkenning van het historische park in Sukhothai

Koh Samui

Khao Sok
Nationaal
Park

DAG 9
Onderweg naar Chiang Mai bezoek aan de site van Sri Satchanalai
en de belangrijkste tempel van Lampang, de Wat Prathat – avondbezoek aan de zondagsmarkt en proeverij van lokale lekkernijen
– overnachting in Chiang Mai

Khao Lak
Phuket

Krabi
Koh Yao Noi
Koh Phi Phi
Koh Lanta

De Andamanse Zee

DAG 10
Offerplechtigheid met monniken en bezoek aan het historische
centrum van Chiang Mai – zonsondergang vanop de mooiste tempel van Noord-Thailand, de Wat Prathat Doi Suthep – diner in een
restaurant aan de oevers van de Ping-rivier

PRIJS
€ 2 499 p.p. (op basis van een tweepersoonskamer)
€ 2 999 p.p. (op basis van een eenpersoonskamer)

DAG 11
Breng de ochtend door met de olifanten van Chang Thai die werden gered uit het circus en olifantenkampen – je wandelt met de
olifanten, geeft ze eten en wast ze in de rivier – geen olifantenrit!

INBEGREPEN
Lijnvluchten met Thai Airways Brussel-Bangkok (heen en terug) en Chiang Mai – Bangkok, actuele luchthaventaksen, alle
overnachtingen, maaltijden zoals vermeld in het gedetailleerde reisprogramma (op aanvraag), transfers en actviteiten met
entreegelden, lokale Nederlandstalige gids, Nederlandstalige
reisbegeleider

DAG 12
Vlucht naar Bangkok en transfer naar Hua Hin, Thailands oudste
badplaats
DAG 13-14
Strandverblijf in Hua Hin

NIET INBEGREPEN
Dranken en persoonlijke uitgaven, niet vermelde maaltijden,
fooien, eventuele verhoging van luchthaventaksen of brandstoftoeslagen, verzekeringen

DAG 15
‘s Avonds transfer naar de luchthaven van Bangkok voor de rechtsreekse vlucht naar Brussel
DAG 16
Aankomst in Brussel in de vroege ochtend

REISFORMALITEITEN
Internationale reispas geldig tot minstens 6 maanden na terugkeer. Geen inentingen vereist.
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UITGEBREIDE BESCHRIJVING
DAG 3 • 11 NOVEMBER
BANGKOK (ONTBIJT – LUNCH)
Na het ontbijt verkennen we met
onze gids het historische hart
van Bangkok, Ratanakosin. Hier
bevindt zich de oudste wijk van
Bangkok, de Bamrung Muang
wijk, die meer dan 230 jaar oud
is. We bezoeken een aantal minder gekende tempels zoals de
Wat Suthat en de Loha Prasat.
We stoppen tevens aan de overblijfselen van het fort Phra Sumen,
dat vroeger de stadspoorten
moest verdedigen. Daarna staan
Bangkoks bekendste bezienswaardigheden op het programma: het
Koninklijk Paleis met de Wat Phra
Kaew en de Wat Po, die Bangkoks
grootste liggende Boeddha herbergt. We komen ogen tekort! We
lunchen in een lokaal restaurant
aan de rivier met een prachtig
uitzicht op de Wat Arun die we
gisteren bezocht hebben. Transfer
terug naar het hotel. Vandaag is
trouwens een heel bijzondere dag:
het is Loy Krathong! Loy Krathong
is het Thaise feest van het licht. ...
Een ‘Krathong’ is een bootje, meestal in de vorm van een lotusbloem, gemaakt van bananenbladeren en simpele materialen,
met daarop een kaars, wierookstokjes en wat Thais muntgeld.
De Thai geloven dat, wanneer ze een krathong laten drijven op
water ze een jaar lang geluk zullen hebben. Ons hotel ligt op
wandelafstand van het Lumphini park, dé plek in Bangkok om
dit feest mee te maken. Dus wie zin heeft gaat maar een kijkje
nemen samen met Christophe en wie weet koop je misschien
zelf wel een krathong en probeer je je geluk?

De Nederlandstalige reisbegeleider is Christophe Rooseboom
die nu verantwoordelijk is voor het product Thailand by Holidayline en die zelf 10 jaar lang in Thailand heeft gewoond
en gewerkt. Hij zal je begeleiden van op de luchthaven van
Zaventem tot we terug landen.
DAG 1 • 9 NOVEMBER
BRUSSEL – BANGKOK
We spreken af op de luchthaven van Zaventem waar Christophe
je zal staan opwachten om 10u. De rechtstreekse vlucht met
Thai Airways vertrekt om 13u10.
DAG 2 • 10 NOVEMBER
BANGKOK (ONTBIJT – AVONDETEN)
We landen in Bangkok om 06u15 ‘s ochtends lokale tijd na een
comfortabele lijnvlucht van 11 uur. Na de douane en immigratieformaliteiten (je hebt geen visum nodig) en het ophalen van
de bagage maken we kennis met onze Thaise, Nederlandstalige gids. We worden per privé bus naar ons hotel gebracht,
Hotel Furama Silom (of gelijkaardig) waar we de komende 3
nachten zullen logeren in superieure kamers. We kunnen de
kamers betreden meteen na aankomst in het hotel en ook al
genieten van het uitgebreide ontbijt. We hebben tijd om ons
op te frissen en wat uit te rusten na de lange vlucht. In de
late namiddag beginnen we met onze eerste verkenning van
Bangkok. Meteen worden we ondergedompeld in de geuren en
kleuren van de hoofdstad tijdens een bezoek aan de kleurrijke,
lokale bloemenmarkt, de Pak Klong Talad. We stappen in de
typische longtailboten en we varen langs de kanalen van Thonburi. Hier leven de mensen in paalwoningen langs het water
en observeren we het dagelijkse leven. Een wereld van verschil
met de rest van de stad! Na een bezoek aan de ‘porseleinen
tempel’ Wat Arun, gelegen aan de Chao Praya rivier hebben
we even tijd om Asiatique Riverside te bezoeken, dé ideale plek
om op zoek te gaan naar de eerste souvenirs. We eten in één
van Bangkoks meest befaamde restaurants, Baan Khanitha
Asiatique. Na het avondeten worden we terug naar het hotel
gebracht om te genieten van onze welverdiende rust na de vele
indrukken!

DAG 4 • 12 NOVEMBER
BANGKOK (ONTBIJT)
Na een vroeg ontbijt staat er vandaag iets heel bijzonders op het
programma. We verkennen Bangkok namelijk met de fiets! Tijdens
deze 3 uur durende fietstocht rijden we door de smalle steegjes van
Chinatown. We fietsen langs lokale
marktjes en tempels en komen op
plaatsen waar andere toeristen
zeer zeldzaam zijn. Je hoeft je geen
zorgen te maken: alles is veilig en je
hoeft geen profwielrenner te zijn!
Alles verloopt op een rustig tempo
en weg van het drukke verkeer.
Iedereen met een normale conditie kan deze excursie meemaken. Vrije middag. Tegen de avond worden we opgehaald
door tuk tuks, de typische, gemotoriseerde driewielers en gaan
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lijk diner terwijl we langs de verlichte tempels varen.

we de lucht in! Niet met de tuk tuk uiteraard maar wel met
de lift naar de 63ste verdieping van de Lebua toren. Daar kan
je iets drinken (drankjes niet inbegrepen) in de hoogste openlucht ‘rooftop bar’ van Bangkok met een fenomenaal zicht op
de wolkenkrabbers van de stad en de rivier ver beneden tijdens
de zonsondergang. Een fantastische manier om ons bezoek aan
Bangkok af te sluiten. Transfer terug naar het hotel.

DAG 7 • 15 NOVEMBER
AYUTTHAYA – SUKHOTHAI
(ONTBIJT – LUNCH – AVONDETEN) 380 KM
Een lange rit vandaag door Centraal-Thailand maar één die wel
de moeite loont. Onderweg
brengen we een bezoek aan Lopburi. Deze provinciale stad staat
beter bekend als de Apenstad.
De tempels worden namelijk
dagelijks overspoeld door apen
op zoek naar wat lekkers! Voor
de Thaise boeddhisten zijn de
apen heilig en krijgen ze dus vrij
spel. We verkennen de Prang
Sam Yod, een typische Cambodjaanse tempel en lunchen
er in een lokaal restaurant. In de namiddag komen we aan in
Sukhothai. Sukhothai was Thailands eerste hoofdstad (1238
– 1365) en dus een verplichte stop tijdens elke reis aan het
land. We logeren de komende 2 nachten in Hotel Le Charme
(of gelijkaardig) in superieure kamers. Vanavond eten we in het
Krua Sukhothai restaurant.

DAG 5 • 13 NOVEMBER
BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI
(ONTBIJT – LUNCH – AVONDETEN) 185 KM
Op weg naar de drijvende
markt van Damnoen
Saduak, gelegen op
110 km van Bangkok
stoppen we aan de bijzondere Rom Hoop
markt. Hier rijdt 8 maal
per dag een trein dwars
door de markt! De
marktkooplui halen dan
de luifels van hun kramen omlaag en verschuiven hun koopwaar om de trein te laten passeren. Gelukkig rijdt de trein
slechts 20 km/u zodat je rustig foto’s kan nemen! Hierna brengen we een bezoek aan de drijvende markt. We verkennen
de markt per boot en varen dus tussen de verkoopsters van
tropisch fruit, bloemen en souvenirs. Daarna zetten we koers
richting Kanchanaburi, beter bekend als de River Kwai. Na de
lunch in een lokaal restaurant bezoeken we het JEATH museum
waar we oog in oog komen te staan met de gruweldaden die
de krijgsgevangenen moesten doorstaan tijdens de tweede
wereldoorlog. Uiteraard brengen we ook een bezoek aan de
Brug over de River Kwai, bekend van de film uit 1957. Tenslotte
maken we ook nog een
scenische treinrit over de
Death Railway. We logeren vandaag in superieure
kamers in het Hotel Royal
Riverkwai (of gelijkaardig),
gelegen aan de rivier. We
nuttigen het avondeten in
het hotel.

DAG 8 • 16 NOVEMBER
SUKHOTHAI (ONTBIJT – LUNCH)
Deze morgen brengen we een bezoek aan
UNESCO Werelderfgoed Sukhothai. De
tempels van de oude hoofdstad liggen
verspreid in een verkeersvrij, groen park
en worden dus het best verkend per fiets.
Uiteraard staan de belangrijkste tempels Wat Mahathat en Wat Sri Chum op
het programma maar onze gids toont ons
nog vele andere kleine pareltjes! Na de
lunch in een lokaal restaurant kan je in de
namiddag genieten van de rust aan het
hotelzwembad.
DAG 9 • 17 NOVEMBER
SUKHOTHAI – SRI SATCHANALAI – LAMPANG – CHIANG MAI
(ONTBIJT – LUNCH – AVONDETEN) 300 KM

DAG 6 • 14 NOVEMBER
KANCHANABURI – AYUTTHAYA
(ONTBIJT – LUNCH – DINNER CRUISE) 165 KM

Vandaag rijden we verder
noordwaarts. Onze eerste
stop is het weinig gekende
historische park Sri Satchanalai. Over het park
verspreid staan tientallen
ruïnes van tempels. De
rust is overweldigend en
we kunnen dus naar hartelust foto’s nemen. We rijden door naar Lampang waar we
lunchen in een lokaal restaurant en een bezoek brengen aan
de Wat Prathat Lampang Luang, één van Thailands belangrijkste tempels. Zelfs al zijn we geen experten het zal ons meteen
opvallen hoe anders de tempels zijn in het Noorden. Het
Noorden was namelijk heel lang een onafhankelijk koninkrijk,
Lanna, en dat is weerspiegeld in de architectuur maar ook in
de gebruiken en de keuken. Nadat we aankomen in Chiang Mai
checken we in bij het Empress Hotel (of gelijkaardig) waar we

Vandaag rijden we naar Ayutthaya, Thailands vroegere hoofdstad (1365 – 1767). We nemen de fiets om de belangrijkste
tempels van de stad te verkennen. De ruïnes liggen in een
mooi aangelegd complex en geven een goed beeld van hoe het
leven was tijdens Thailands gouden periode. Na de lunch in
een lokaal restaurant gaan we naar het Bang Pa In, het zomer
paleis van koning Rama V
en hét schoolvoorbeeld van
een mengeling van Aziatische en Europese architectuur. We logeren vanavond
in Hotel Classic Kameo
(of gelijkaardig) in deluxe
kamers. Vanavond staat
de Raan Tha Luang dinner
cruise op het programma.
We genieten van een heer-
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de komende drie nachten logeren in superieure kamers. We
brengen nog een bezoek aan de Sunday Walking Street. In het
historische centrum van de stad worden elk weekend een aantal straten verkeersvrij gemaakt zodat lokale handelaars hun
waren kunnen verkopen. Er heerst een gezellige drukte. We
maken een street food tour waarbij we allerlei lokale lekkernijen uitproberen. De Thaise keuken is wereldberoemd en de
lokale eetstalletjes zijn dé beste plekken om de lokale keuken
te leren kennen!

DAG 12 • 20 NOVEMBER
CHIANG MAI – HUA HIN (ONTBIJT) 230 KM
Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven van Chiang
Mai voor onze vlucht naar Bangkok, waar we aankomen rond
de middag. We gaan verder met de bus naar Hua Hin, Thailands
oudste badplaats. Hier verblijven we de komende drie nachten in Hotel Loligo Resort (of gelijkaardig) in ‘deluxe balcony’
kamers. Het is een kleinschalig hotel op 200 meter van het
strand en slechts 800 meter van de Cicada avondmarkt.In de
directe omgeving zijn er tientallen restaurantjes. Het drukke
centrum van Hua Hin bevindt zich op 3 km, en is gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer of te voet langs het lange
zandstrand.

DAG 10 • 18 NOVEMBER
CHIANG MAI (ONTBIJT – AVONDETEN)
Voor wie dat wenst bestaat deze morgen de mogelijkheid
om deel te nemen aan een typisch Thaise activiteit. ‘s Ochtends vroeg gaan Thaise monniken op pindabat, de dagelijkse
aalmoesronde. Dit is de manier waarop een monnik zijn eten
verkrijgt, daar het een monnik niet is toegestaan voedsel te
bereiden. Honderden Thai staan dus elke ochtend klaar om de
monniken hun eten te geven. Na het ontbijt brengen we een
bezoek aan het oude centrum van Chiang Mai, met zijn rustige straten en vele tientallen tempels waaronder de Wat Phra
Singh en Wat Suan Dok. Tegen de middag zijn we terug in het
hotel en kunnen we wat uitrusten. In de late namiddag worden
we opnieuw opgehaald om de zonsondergang te gaan bekijken vanaf de belangrijkste tempel van het Noorden, de Wat
Prathat Doi Suthep, gelegen op een heuvel van 1056 meter
met een mooi uitzicht over de stad. Net zoals Bangkok bekend
staat om zijn rooftop bars staat
Chiang Mai bekend om zijn
river restaurants. Vanavond
dineren we dus aan de oevers
van de sfeervolle Ping rivier.
We sluiten de avond af op de
avondmarkt van Chiang Mai,
dé plek om souvenirs te kopen.
Je kan te voet terugkeren naar
het hotel wanneer je dit wenst.
We spreken echter ook een uur
af waarop de chauffeur je komt
ophalen als je liever niet te
voet gaat.

DAG 13 EN 14 • 21-22 NOVEMBER
HUA HIN (ONTBIJT)
Twee dagen om te genieten van zon, zee en zand.
DAG 15 • 23 NOVEMBER
HUA HIN – BANGKOK (ONTBIJT) 230 KM
We moeten de kamers tegen de middag verlaten. Tegen de
vooravond worden we terug naar de luchthaven van Bangkok
gebracht voor de terugvlucht.
DAG 16 • 24 NOVEMBER
BANGKOK – BRUSSEL
De rechtstreekse Thai Airways vlucht vertrekt uit Bangkok om
00u30. Tegen 07u40 plaatselijke tijd landen we in Zaventem,
moe maar voldaan en behouden met nieuwe indrukken en
herinneringen!

PRIJS
€ 2 499 p.p. (op basis van een tweepersoonskamer)
€ 2 999 p.p. (op basis van een eenpersoonskamer)

DAG 11 • 19 NOVEMBER
CHIANG MAI (ONTBIJT – LUNCH)
Vandaag staat er iets héél bijzonders op het programma: een
bezoek aan het Chang Thai Heritage Centre. Maar al te vaak
zijn olifanten in het verleden (en in het heden!) slachtoffer
geweest van het massatoerisme. De olifanten, die vroeger
gebruikt werden door de Thai als lastdier, werden ‘afgericht’
en moesten hele dagen lang toeristen vervoeren op de rug
voor hun vermaak. Uiteraard wil Holidayline hier geen deel van
uitmaken, maar we willen je wel de mogelijkheid om kennis te
maken met Thailands meest iconisch dier ook niet ontzeggen.
In het Chang Thai Heritage Centre
komen we van alles te weten over de
geschiedenis van de olifant in Thailand, we leren communiceren met ze,
geven ze eten (door ons bereid) en we
geven ze een modderbad in de rivier
(voor wie dit wenst). We spenderen
ongever 2,5 uur met deze fabelachtige dieren. Na een vegetarische lunch
(pad thai – Thaise noedels) keren we
terug naar het hotel.

INBEGREPEN
lijnvluchten met Thai Airways Brussel-Bangkok heen en
terug en Chiang Mai – Bangkok, actuele luchthaventaksen,
alle overnachtingen, maaltijden: 14 ontbijten – 7 lunches –
6 diners, transfers en actviteiten met entreegelden, lokale
Nederlandstalige gids, Nederlandstalige reisbegeleider.
NIET INBEGREPEN
dranken en persoonlijke uitgaven, niet vermelde
maaltijden, fooien, eventuele verhoging van luchthaventaksen of brandstoftoeslagen, verzekeringen
REISFORMALITEITEN
internationale reispas geldig tot minstens 6 maanden na
terugkeer. Geen inentingen vereist.
INFO & RESERVEREN
bel naar 050 330 990
mail naar info@holidayline.be
www.holidayline.be
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