THAILAND

Thailand, anders bekeken
Privérondreis met privéchauffeur en Engelstalige gidsen - keuze strandverlenging | Kant-en-Klaar - 12 dagen /
9nachten |
REF: 171

REISBESCHRIJVING
Bangkok - Chiang Mai - Koh Yao Noi

INTRODUCTIE
Deze rondreis richt zich tot liefhebbers van authenticiteit
en ongewone ontmoetingen. U verblijft onder meer in de
Lisu Lodge, die mede uitgebaat is door de etnische Lisuminderheid en waar u tal van activiteiten doet dicht bij de
natuur en de Lisu. In Khum Lanna leert u de geheimen
van de Thaise keuken kennen. Een origineel programma,
zonder de klassiekers in Bangkok en Chiang Mai uit het
oog te verliezen. U eindigt uw reis op de witte stranden
van Koh Yao Noi, Koh Samui, Khao Lak of Krabi.

REISBESCHRIJVING
DAG 1 - VLUCHT NAAR BANGKOK
DAG 2 - AANKOMST IN BANGKOK
Bij aankomst in Bangkok verwelkoming en transfer naar uw hotel in Bangkok (kamer beschikbaar vanaf 14u). Na de middag
vertrekt u met uw privégids naar een aanlegsteiger waar u de ferry neemt. Vervolgens vaart u verder met een bootje naar een
verborgen historische wijk. U ontdekt er minder gekende sites: de tempel Wat Kalayanamitr, de Chinese tempel, de Portugese
kerk, de grote witte stupa van Wat Prayoon. Hij is de hoogste van de hoofdstad.Terug naar het hotel.

DAG 3 - BANGKOK
Na het ontbijt bezoekt u het wondermooie Koninklijk Paleis en de Tempel van de Smaragden Boeddha. Vervolgens neemt de gids
u mee naar Wat Po (of Wat Phra Cethuphon), de grootste en oudste tempel van Thailand. Dit is tevens een van de belangrijkste
opleidingscentra voor Thaise Tradtionele Massage, tijdens een korte sessie maakt u hier kennis mee. Lunch aan de rivier met
zicht op de Wat Arun. Na de middag vaart u eventjes met de ferry naar Sapahn Taksin. Daar neemt u de skytrain tot aan de wijk
van de laatste zijdewevers. U bezoekt vervolgens ook kunstschatten in het huis van Jim Thompson. Terug naar het hotel met
lokaal transport.

DAG 4 - BANGKOK - CHIANG MAI
Transfer (zonder gids) naar de luchthaven en vlucht naar Chiang Mai. Na de middag gaat u met de fietstaxi op ontdekking van de
oude stad en de belangrijkste tempels: Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh en Wat Chiang Mun. Nadien vertrek naar het bekende
heiligdom Wat Phra Thad Doi Suthep, schitterend gelegen op een heuvel. Naar het hotel en check-in.

DAG 5 - CHIANG MAI - LISU LODGE
Ontbijt in het hotel en vertrek naar Lisu Lodge. Bij aankomst welkomstdrink en briefing. Een Lisu-gids neemt u onder zijn hoede en
maakt met u een eerste verkenning doorheen het dorp. Thaise lunch en vervolgens bezoek aan het cultureel centrum, opgericht
door de dorpelingen. ‘s Namiddags keuze uit verschillende activiteiten: landelijke fietstocht, stoombad, Thaïse massage of
ontdekking van een typisch dorp per ossekar. Avondmaal en voorstelling van folkloristische Thaïse dansen. Overnachting in Lisu
Lodge
Travel Sensations stelt u een respectvolle benadering voor van de bergstammen in het noorden. Dit programma heeft niks
te maken met menselijke ‘dierentuinen’ of drukke trekkingroutes. Wij nodigen u uit om deze bergstreek met zijn weelderige
vegetatie op een milieuvriendelijke manier te ontdekken met fietsen, rafting of tijdens een minitrekking. Verblijf in ecolodges waar u
een boeiende mix beleeft van avontuur, ontdekking en ontspanning.

DAG 6 - LISU LODGE - KHUM LANNA
Vandaag fietstocht (13 km) doorheen deze heuvelachtige streek tot aan een theeplantage. In de plantage krijgt u meer uitleg over
het telen van thee en de productie. Verdere fietstocht tot aan de pier van het dorp Mae Tang (1). Daar start de afvaart van de rivier
gedurende 45 min in een stevige raftingboot. Picknick lunch. Verder naar Khum Lanna (rit ong. 2u in een terreinwagen). Aankomst
en verwelkoming. Briefing over de activiteiten voor de volgende dag. Dan krijgt u kookles en zal u zelf uw traditioneel Thais
avondmaal bereiden. Overnachting in Khum Lanna Farm.
(1) Uit ethische overwegingen stellen we geen olifantentochten meer voor in de regio van Mae Tang.

DAG 7 - KHUM LANNA - CHIANG MAI
U wordt 's morgens vroeg gewekt met een thee of koffie. Dan fietst u bij zonsopgang naar een lokale markt om inkopen te doen.
Met hulp van uw gids zal u daar offergaves kopen om te schenken aan de monniken. Nadien bezoek aan een traditionele
rijstboerderij. Terug naar de Lanna Farm voor het ontbijt. Vervolgens krijgt u een kookdemonstratie over kleefrijst en bezoekt u de
moestuin met het lokale fruit, groenten en kruiden. Na het middagmaal keuze uit meerdere activiteiten: fietstocht met gids,
fruitcarving, stoombad of massage met kruiden. Terug naar Chiang Mai en vrije tijd om te kuieren over de avondmarkt.
Overnachting Chiang Mai.

DAG 8 - CHIANG MAI - PHUKET - KOH YAO NOI
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven en vlucht naar Phuket. Transfer met een speedboat naar Koh Yao Noi. Bij aankomst,
korte transfer naar het hotel van uw keuze.

DAG 9 - KOH YAO NOI
Verblijf in het hotel van uw keuze op basis van kamer en ontbijt.

DAG 10 - KOH YAO NOI
Verblijf in het hotel van uw keuze op basis van kamer en ontbijt.

DAG 11 - KOH YAO NOI - PHUKET - BANGKOK - TERUGVLUCHT
Vrije tijd tot het uur van transfer per boot naar Phuket en terugvlucht via Bangkok.

DAG 12 - AANKOMST IN BRUSSEL

PRIJZEN, HOTELS & LODGES :
Charme Standaard (BASIS 2 PERS./ Prijs p.p.)
Vanaf : 3210€
ONS HOTELS
Bangkok

Riva Surya

Chiang Mai

The Rim

Lisu

Lisu Lodge

Lanna

Khum Lanna

Koh Samui

Paradise Koh Yao

DATUM

PRIJS

SINGLE

01-05-2019 tot 31-10-2019

2930 €

0€

01-11-2019 tot 20-04-2020

3440 €

€

21-04-2020 tot 31-10-2020

3210 €

€

Kerst- en paasvakantie: op aanvraag
Strandverblijf Khao Lak, Koh Samui of Krabi: op aanvraag
Prijzen periodes 20/12/19-10/01/20 en 26/06/20-31/08/20: gelieve ons te raadplegen

Charme Superieur (BASIS 2 PERS./ Prijs p.p.)
Vanaf : 3275€
ONS HOTELS
Bangkok

Anantara Bangkok Riverside & Spa

Chiang Mai

Na Nirand ou
The Makka

Lisu

Lisu Lodge

Lanna

Khum Lanna

Koh Samui

Koh Yao Island Resort

DATUM

PRIJS

SINGLE

01-05-2019 tot 31-10-2019

3350 €

0€

01-11-2019 tot 20-04-2020

3555 €

€

21-04-2020 tot 31-10-2020

3275 €

€

Kerst- en paasvakantie: op aanvraag
Strandverblijf Khao Lak, Koh Samui of Krabi: op aanvraag
Prijzen periodes 20/12/19-10/01/20 en 26/06/20-31/08/20: gelieve ons te raadplegen

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

Internationale vluchten.

Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien

Binnenlandse vluchten (2).

Reisverzekeringen

Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij
publicatie brochure

Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse, ...)

Overnachtingen in dubbele kamer in de vermelde hotels of
gelijkwaardig
Transfers en transport met privévoertuigen AC
Lokale Engelstalige privégidsen in Bangkok en Chiang Mai,
niet-privé in Lisu Lodge en Khum Lanna
Vermelde maaltijden (B=ontbijt,L=middagmaal, D=
avondmaaltijd)
Verzorgde reisdocumenten

DE TROEVEN VAN DE REIS :
Rondreis met authenticiteit, ongewone ontmoetingen en interessante activiteiten
Verblijf in de Lisu Lodge, beheerd door deze minderheid
Verblijf in Khum Lanna, een plattelandswoning ingericht als charmehotel
Keuze strandverblijf, ver van het massatoerisme

Al wat niet duidelijk vermeld staat in «inbegrepen »

