
THAILAND

Land van de glimlachende boeddha's



Dag 1: Brussel - Bangkok   

Vlucht van Brussel naar Bangkok met Finnair via Helsinki.

Dag 2: Bangkok(L-D)

Aankomst in Bangkok  en onthaal door de Nederlandstalige begeleider. 
Transfer naar het weelderige hotel Montien Riverside gelegen aan de Chao Praya rivier.
Vertrek voor een wandeling door Chinatown, een van de meest sfeervolle wijken van Bangkok, met een levendige drukte
die zeker een bezoek waard is. Het is ook een geweldige plek om geschenken of souvenirs te kopen.
Het heeft ook een indrukwekkende tempel. 
Hierna vertrek naar Pak Khlong de grootste bloemenmarkt aan Chak Phet Road. Verschillende verkopers verzamelen
zich op de markt om lokale en geïmporteerde bloemen te verkopen.

Vertrek vanaf de privésteiger van het hotel richting het oude centrum van de stad. 
Bezoek van de meest spectaculaire culturele attractie in Bangkok: het Koninklijk Paleis, een enorm complex van tempels
met oogverblindende weelde en ingewikkelde details. Het beslaat een oppervlakte van bijna 220.000m². 
Het paleis werd gebouwd in 1782 en is al meer dan 150 jaar de belangrijkste residentie van de Thaise monarchie. Het is
eveneens een beroemd religieus monument, met verschillende heilige plaatsen zoals Wat Phra Kaew, waar een kleine
smaragdgroene Boeddha uit de 14de eeuw is gehuisvest.

Dag 3: Bangkok (O-L-D)

Welkomstdiner in het hotel en overnachting. 

Ontdekking per boot van de klongs, de kanalen van het oude Bangkok, waar u de verschillende aspecten van het Thaise
leven aan de oevers van de rivier ontdekt. Aan de rivier ligt de iconische tempel Wat Arun, een van de meest bekende
beelden van Bangkok. 
Avondmaal in een lokaal restaurant.



Dag 4: Bangkok - Kanchanaburi (O-L-D) 

 Na het ontbijt vertrekt u per autocar naar Damnoen Saduak, de bekendste van de drijvende markten  zo'n 100 kilometer
ten zuidwesten van Bangkok.
Op deze bruisende markten peddelen kooplieden in felle kleuren langs kanalen met stevige kano's vol met verse
groenten en fruit in de verkoop voor kopers aan de oevers. Er wordt veel geroddeld en er wordt druk gehandeld - handel
is gebruikelijk - het is een genoegen - maar verwacht niet dat de prijs met meer dan een paar baht zal dalen.

Dag 5: Kanchanaburi (O-L-D)

Vertrek naar de Hellfire Pass. De pas werd tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd om toegang te verschaffen tot
een spoorweg die Japan zou gebruiken om zijn invasie van Birma kracht bij te zetten. Krijgsgevangenen, die in de
slechtst mogelijke omstandigheden werkten en alleen handgereedschap gebruikten, groeven met veel pijn en moeite
de 26 meter diepe geul, die net breed genoeg is om een trein te laten passeren. Na de oorlog werd de spoorweg
afgebroken en de jungle heroverde de pas tot 1980, toen hij ontdekt werd door voormalige Australische
krijgsgevangenen en er een gedenkteken van gemaakt werd.

Vervolgens  vertrek naar het nationale park van Sai Yok, waar we langs de beboste rotsen met kalkstenen
kliffen langs de rivier Kwai Noi naar de waterval van Sai Yok Yai varen. Op het vaartuig (groot vlot) lunchen
we en kunnen we ons ontspannen. Dit is een dag om met volle teugen te genieten van de natuur.  Terugkeer
naar het hotel. 
Diner in de stad.

Vervolgens gaat u naar Kanchanaburi, de streek van de rivier de Kwai. Lunch in een plaatselijk restaurant. Na
de lunch bezoekt u de beroemde "Brug over de Rivier Kwai" en het kerkhof van de geallieerde
krijgsgevangenen die bij de aanleg van de "dodenspoorweg" zijn omgekomen.
Aankomst in het Felix River Kwai Hotel.
'S avonds diner aan de oevers van de Kwai rivier.



Dag 6: Kanchanaburi- Ayutthaya (O-L-D) 

Na het ontbijt verlaten we Kanchanaburi richting  Ayutthaya.
We stoppen voor een bezoek aan de Wat Sukhontharam.  We ontdekken hier de grootste staande bronzen Boeddha in
Thailand.

Dag 7: Ayutthaya - Sukhothai (O-L-D)

Vroeg vertrek richting het de eerste hoofdstad van Siam: Sukhothai. Middagmaal in het paradijselijke Chaba Lagoon.
Het oude centrum van Ayutthaya, nu bekend als Phra Nakhon Si Ayutthaya, bestaat uit historische ruïnes. 

Vertrek naar het historisch park van Sukhothai, de hoofdstad van het koninkrijk in de 13de en 14de eeuw.
De stadsmuren vormen een rechthoek van ongeveer 2 km oost-west en 1,6 km noord-zuid. Er zijn 193 ruïnes
over een oppervlakte van 70 km². 
Binnen de muren bevinden zich de overblijfselen van het koninklijk paleis en 26 tempels. 
Het park wordt onderhouden door de afdeling Schone Kunsten van Thailand met de hulp van Unesco, die
het tot werelderfgoed heeft verklaard. 
Intrek in het hotel Le Charme Sukhotai. 
Diner in de stad.

In de namiddag komen we aan in de Ayutthaya. Het oude centrum van Ayutthaya, nu bekend als Phra Nakhon Si
Ayutthaya, bestaat uit historische ruïnes. De oude stad werd in 1351 gesticht door koning Ramathibodi I. 
Het was de hoofdstad van Thailand tot het Birmese leger in 1767 ze vernietigde. Het park werd uitgeroepen tot Unesco-
werelderfgoed.  Check-in in het Classic Kameo hotel. 
Diner op een omgebouwde rijstschuit varend langs de verlichte monumenten en tempels. 



Dag 8: Sukhothai - Chiang Mai (O-L-D) 

Vertrek richting de provinciehoofdstad Chiang Mai, bijgenaamd de Roos van het Noorden.
Onderweg houden we halte aan de Wat Phra That Lampang Luang. Dit oude boeddhistische tempelcomplex
heeft verschillende interessante religieuze bouwwerken, waaronder misschien wel de mooiste houten Lanna
tempel in Noord-Thailand, de open Wihan Luang. De indrukwekkende wí-hăhn (heiligdom) dateert uit 1476
en is waarschijnlijk het oudste nog staande houten bouwwerk van het land. 
Het heeft een driedubbel houten dak dat ondersteund wordt door immense teakhouten pilaren en vroeg-
19de-eeuwse Jataka muurschilderingen (met verhalen over de vorige levens van de Boeddha), die op houten
panelen rond de binnenste bovenrand geschilderd zijn. 

Dag 9: Chiang Mai (O-L-D)

Na het ontbijt vertrek naar de heuvel Doi Suthep, waar een schitterend panorama over Chiang Mai en omgeving zich
voor uw ogen ontplooit. Een lange slangentrap van 306 treden leidt u tot de tempel met prachtige vergulde parasols.
De tempel werd in 1383 gebouwd als een boeddhistisch klooster. In de loop der jaren is de tempel populair geworden
bij bezoekers. (voor diegene die slecht ter been zijn bestaat er ook een lift)

Vervolgens halte bij een orchideeënkwekerij met een kleine vlindertuin en prachtige orchideeën in weelderige bloei. 
De rest van de dag brengt u door in volle natuur. Bewonder het schitterende natuurlandschap vanop de rug van een
olifant, gevolgd door een tochtje met een ossenkar. Nadien afvaart van de rivier op een bamboevlot waar u helemaal tot
rust komt en geniet van de stilte van de natuur.
Diner in een lokaal restaurant. 

Aankomst in Chiang Mai.  Lunch en intrek in het Empress hotel.
Voor diegene die het wensen kan men in de namiddag  Sankampaeng verkennen, Thailand's befaamde centrum voor
handwerkprodukten, fabrieken en winkels. Leer de kunst van het handweven van zijde en wees getuige van
tentoonstellingen van plaatselijke meubels, kostuums, juwelen, en meer. Bekijk het proces van het maken van Saa
papieren paraplu's vanaf nul. Diner in het hotel.



Dag 10: Chiang Mai (O-L-D) 

Eerst maakt u kennis met allerlei verse ingrediënten, zoals lokale groenten en kruiden, die de basis vormen
van de overheerlijke Thaise keuken. Vervolgens wordt u in de koksschool de kunst van het Thais koken
aangeleerd, waarbij u onder deskundige begeleiding verschillende Thaise gerechten zelf klaarmaakt.
Tijdens de lunch geniet u van uw zelfbereide creaties. Smakelijk!

Dag 11: Chiang Mai - Bangkok (O-D)

Na het ontbijt vertrek naar de luchthaven voor de vlucht naar Bangkok.
Aankomst en transfer naar het Montien hotel.
Vertrek naar het 'Asiatique The Riverfront'  een openlucht winkelcentrum in Bangkok. Het staat bekend om zijn
schilderachtige restaurants, winkelkraampjes en voedselmarkten. 
En natuurlijk zijn er ook veel amusementsmogelijkheden om uw zintuigen te prikkelen.
Vroeg diner in de stad.

Vanavond brengen we een bezoek aan de nachtmarkt en dineren we in de stad .

Dag 12: Bangkok - Brussel 

Zeer vroeg vertrek naar de luchthaven.
Dagvlucht naar Brussel via Helsinki.
Aankomst in de vroege avond.


