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Startdata : alle dagen van het jaar mogelijk 

Beste reistijd : tussen 1 januari en 1 september 

Start- en eindpunt : Bangkok 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een afwisselende en avontuurlijke familiereis door Thailand. Je geniet van mysterieuze tempels, 

bruisende steden, kleurrijke bergstammen, leuke marktjes, prachtige natuur, tropische stranden 

en spannende dorpjes, diep verstopt in de jungle!  

 

Onderweg beleef je de leukste avonturen. Je gaat raften op de rivier, door de jungle ziplinen, een 

safari maken en watervallen beklimmen. In het noorden maak je een tweedaagse hike naar de 

bergstammen en slaap je een nachtje in een echte paalwoning. Ook kun je olifanten verzorgen, 

kayakken, wilde dieren spotten en grotten verkennen. Natuurlijk neem je ook regelmatig een 

frisse duik. Plons in het zwembad van je hotel, de azuurblauwe watervallen bij River Kwai of, zó 

vanuit je raftbungalow, in het meer van het schitterende Khao Sok National Park.  

Je sluit de reis af op een tropisch eiland, waar je heerlijk kunt chillen, snorkelen en duiken. 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief diner 

 

Dag 1: Aankomst Bangkok  

 

Je wordt opgehaald van het vliegveld van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. De chauffeur staat 

voor je klaar bij de uitgang van het vliegveld. Hij heeft het logo van NativeTravel op een bordje 

staan zodat je hem eenvoudig herkent. Vervolgens word je naar het hotel gebracht. Hier kun je 

relaxen bij het zwembad van je hotel of alvast op eigen gelegenheid de stad verkennen.  

 

Tip: Bezoek Wat Saket, een boeddhistische tempel op de Gouden Berg. Leuk om de trappen te 

beklimmen voor een geweldig uitzicht over de stad. In Yaowarat street vind je leuke eetstalletjes  
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en restaurants met Thaise gerechten. Heb je liever spaghetti, pizza of frietjes, dan is er ook altijd 

wat te vinden. 

 

Optioneel 1: Streetfoodtour Chinatown (privétour) 

 

Rond 18.00 uur ga je samen met een gids naar één van de oudste wijken van de stad, Chinatown. In 

deze Chinese wijk is overal heerlijk eten te verkrijgen en dat ga je vanavond dan ook uitgebreid 

proeven bij diverse eetstalletjes en kleine restaurants. Onderweg ontdek je de Chinese winkeltjes, de 

wirwar van straatjes, mysterieuze geuren en oude apotheken met Chinese kruidenmengsels. 

Inclusief gids, vervoer, streetfood, exclusief drankjes. 

 

  Travelodge Sukhumvit 11 | https://bit.ly/321HZsW 

 

Dag 2: Bangkok (O) 

 

Verken vandaag met elkaar de stad of boek deze leuke excursie: 

 

Optioneel 2: City Tour Bangkok (privétour) 

 

Je hebt een héle leuke dag voor de boeg. Na het ontbijt word je opgehaald door je gids en per 

openbaar vervoer en longtail-boot naar het historische en culturele hart van Bangkok gebracht, 

Rattanakosin. Het oude koninklijke stadsdeel ligt aan de oever van de Chao Phraya, de grote rivier 

die Bangkok in tweeën verdeeld. Rattanakosin wordt doorsneden door vele kanaaltjes (khlongs). 

Hier zie je het authentieke downtown Bangkok. Ook vind je er de mooiste bezienswaardigheden, 

zoals de Temple of Dawn (Wat Arun), het Grand Palace en de Tempel van de Smaragden Boeddha 

(Wat  Phra Kaeo). Vandaag ontdek je ze allemaal.  

 

Als eerste stap je op de klassieke longtailboot die je naar de prachtige Temple of Dawn vaart, 

bekend om haar verfijnde architectonische vakmanschap. Vervolgens stap je weer aan boord voor 

een tocht over de beroemde khlongs van Bangkok. De vele vertakkingen van de rivier vormen de 

kanalen die het hart van de stad met de buitenwijken verbind. Je krijgt een fascinerend kijkje in het 

dagelijkse leven op en rond de kanalen. Je vaart langs houten huisjes op palen, ziet locals de was 

doen en baden in de rivier. Het lijkt er soms op dat het leven hier heeft stilgestaan, waardoor je je in 

een andere tijd waant. 

 

Tenslotte bezoek je het magnifieke Grand Palace en Phra Kaeo. Daar is zóveel moois te zien dat we 

het hier niet allemaal kunnen beschrijven. Je gids zal je er alles over vertellen. Je wordt weer  
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teruggebracht naar je hotel. Inclusief vervoer, gids en entree. 

 

  Travelodge Sukhumvit 11 | https://bit.ly/321HZsW  

 

Dag 3: Bangkok via Samut Songkhram naar Kanchanaburi (O) 

 

Reistijd: ca. 3,5 uren 

 

Na het ontbijt ga je met je chauffeur en gids naar Kanchanaburi. Maar eerst bezoek je de Samut 

Songkhram markt. Deze kleurrijke markt is gebouwd op een treinrails. Wanneer de trein er aan 

komt is het voor de marktkooplui de kunst om hun producten snel van het spoor te halen en de 

luifels van de marktkramen terug te trekken zodat de trein niks raakt. Zodra de trein voorbij is 

wordt alles weer teruggezet. Heel grappig om te zien! 

 

Nadat je hebt rondgekeken op de markt stap je weer in de auto. Je chauffeur brengt je naar 

Kanchanaburi. De stad ligt in het westen van Thailand op de grens met Myanmar, precies op 

de plek waar de rivieren Kwae Noi en Kwae Yai samenkomen. Kanchanaburi is bekend om de 

beruchte Birma-spoorlijn, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door krijgsgevangenen werd 

aangelegd. In Kanchanaburi maak je een spannende boottocht over de river Kwai naar de 

beroemde brug en het begin van de 'dodenspoorlijn' die net buiten Kanchanaburi ligt. 

 

Daarna zwaai je de gids gedag en brengt de chauffeur je naar je slaapplek voor twee nachtjes, 

een drijvende bungalow op de River Kwai. Je kunt hier alleen maar per boot komen. Midden in de 

jungle kun je hier heerlijk ontspannen aan het water, zónder elektriciteit maar mét olielampen. 

Neem een duik in de rivier, ga kanoën of raften, ervaar de lokale Mon cultuur, geniet van een 

Thaise massage of maak een jungle trekking. Er is genoeg te doen! 

 

  River Kwai Jungle Raft | https://www.riverkwaijunglerafts.com/ 

 

Dag 4 en 5: River Kwai (O) 

 

Geniet met elkaar van de mooie omgeving. Een paar tips om te doen: 

• Bezoek Erawan National Park. Hier kun je de práchtige Erawan watervallen beklimmen. Er 

zijn zeven levels. Je kunt helemaal tot de top klimmen en bij alle levels een frisse duik 

nemen in een prachtig turquoise rotspoel. Elk nivo is anders. Zo zwem je op het ene level 

tussen grote vissen en op het andere level knabbelen er kleine visjes aan je tenen of heb je 

brutale aapjes op bezoek. Lekker zwemmen, klauteren en van de natuurlijke glijbanen 
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roetsjen, een heel leuk uitje voor de hele familie. 

 

• Beleef een avontuurlijke dag in Tree Top Adventure Park. Je kunt hier o.a. ziplinen over het 

 meer, luchtfietsen en over spannende touwbruggen klauteren. Superspannend. 

 

• Ga naar het Hellfire museum en neem een kijkje in de geschiedenis van de Birma Spoorlijn. 

 Je vindt hier veel informatie. Sla ook zeker de Hellfire Pass niet over, een vier kilometer 

 lange weg, met beitels uitgehakt in de bergen door de krijgsgevangenen. 

 

• Bezoek het Sai Yok National Park. Je vindt hier o.a. de Lawa grot. Deze grot is zo groot dat 

 hij nog niet eens helemaal ontdekt is. De grot bestaat uit kleine ruimtes met prachtige 

 stalactieten en stalagmieten. Ook kun je hier het kleinste zoogdier van de wereld spotten, 

 de Khun Kitti, oftewel de varkensneusvleermuis. 

 

• Verken één van de Mon-dorpjes in de omgeving. De Mon zijn een etnische minderheidsgroep 

in Thailand. Zij wonen in deze regio én in het zuiden van Myanmar. 

 

• Duik in de rivier, lees een spannend boek in je hangmat, ga vlotvaren of huur een kayak en 

peddel met elkaar de rivier af. 

 

Optioneel 3: Elephants World (join-in)  

 

Vandaag ga je naar Elephants World. Bij aankomst maak je kennis met je gids en ontmoet je de 

olifanten. Je zult zien dat hier heel goed voor de olifanten wordt gezorgd. Je helpt vandaag bij het 

voeren en verzorgen van de olifanten. Dat is best nog een hele klus want het eten moet natuurlijk 

eerst ook verzameld en klaar gemaakt worden. Er moet suikerriet, groenten en bananengras 

gesneden worden. En voor de oude olifanten wordt kleefrijst gekookt. Ook help je mee om nieuwe 

bananenbomen enzo te planten. Een olifant eet wel 150(!) kilo per dag, er moet dus telkens nieuw 

voedsel aangeplant worden. In de middag help je mee om de olifanten naar de rivier te brengen. 

Olifanten zijn dól op badderen. En jij mag hier bij helpen. Prijs inclusief vervoer hotel-park-hotel, 

lunch en activiteiten. Wil je alvast een idee krijgen van Elefants World, kijk op: https://bit.ly/2ktsxlJ 

 

  River Kwai Jungle Raft | https://www.riverkwaijunglerafts.com/ 

 

Dag 6: River Kwai naar Ayutthaya (O)  

 

Reistijd: ca. 3,5 uur 
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Aan het einde van de ochtend reis je door naar Ayutthaya. De stad heeft ongelofelijk veel 

historische bezienswaardigheden. Ayutthaya was vroeger de hoofdstad van een koninkrijk dat 

heel machtig en rijk was. Je gaat hier de mooiste schatten ontdekken! 

 

  Baan Thai House | http://www.baanthaihouse.com/ 

 

Dag 7: Ayutthaya naar Chiang Mai met de nachttrein (O) 

 

Je gaat vandaag per tuktuk, samen met een gids, de mooiste culturele spots van Ayutthaya 

bewonderen. Overal vind je indrukwekkende chedi’s (tempeltorens) en boeddhabeelden met 

kleurige oranje sjerpen. Je kijkt je ogen uit. 

 

Je kunt tot 16.00 uur gebruik maken van je hotelkamer. In de avond reis je zelf naar het station. 

(via je hotel kun je eenvoudig een taxi bestellen). Hier stap je op de nachttrein naar Chiang Mai. 

We reserveren een 2e klas slaapplek voor je. Je zit in ruime stoelen. In de avond worden de 

stoelen omgetoverd tot een slaapplek. Een nachtje in de trein slapen is een superleuke belevenis.  

 

  Nachttrein | 2e klas 

 

Dag 8: Chiang Mai 

 

In de vroege ochtend kom je aan met de trein. Je wordt opgehaald en naar je hotel gebracht. 

Ga alvast de omgeving verkennen of spring in het zwembad van je hotel. Chiang Mai is een 

levendige stad waar veel te beleven is. Je vindt er tempels en paleizen, kleurrijke markten, 

monniken in oranje gewaden en volop gezelligheid. 

 

  Rimping Village | https://www.rimpingvillage.com/ 

 

Dag 9: Chiang Mai (O) 

 

Geniet lekker van Chang Mai en omgeving. Een paar ideetjes: 

• Het leven begint hier ’s ochtends al vroeg met de monniken die met hun bedelnappen rond 

gaan. Neem de moeite om heel vroeg op te staan om deze bijzondere ceremonie te bekijken. 

 

• Bezoek één van de kleurrijke lokale markten of slenter door de gezellige winkelstraatjes. En 

overal vind je gezellige restaurants en terrasjes. 
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• Huur een fiets en maak een mooie tocht door de heuvelachtige omgeving. Met prachtige 

tempels, rijstvelden en regenwouden.  

 

• Heb je zin in echt Thais eten? Bezoek dan de gezellige nachtmarkt van Chiang Mai. Je kunt hier 

van de lekkerste gerechten snoepen. Zoals pittige noedels, tropische vruchten, heerlijk gegrilde 

vleespiesjes en gestoomde maiskolven. Misschien durf je zelfs een hapje calemaris (gefrituurde 

inktvis) te proberen? Ook zijn er straatartiesten en muzikanten en kun je een kriebelende 

voetmassage krijgen.  

Optioneel 4: Flight of the Gibbon 

 

Vandaag staat de avontuurlijke Flight of the Gibbon in Mae Kampong op het programma. Je wordt 

opgehaald bij je hotel en naar/van het startpunt gebracht. De Flight of the Gibbon is een unieke 

belevenis door het regenwoud, waarbij je kans hebt om wilde gibbons te spotten. Platformen, sky 

bridges en een towerstation verbinden kilometers lange ziplines die je door verschillende lagen van 

het regenwoud laten zweven. Het zipline adventure dat vandaag staat gepland is een combinatie 

van ziplinen, abseilen, avontuurlijke bruggen en een junglehike. Voel je Tarzan en Jane in de jungle! 

Inclusief vervoer en entree. 

 

  Rimping Village | https://www.rimpingvillage.com/ 

 

Dag 10: Chiang Mai – Expeditie Bergstammen (OLD) 

 

Je gids ontmoet je bij je hotel en het volgende avontuur kan beginnen. Je gaat op pad en stopt 

als eerste bij een lokale markt waar je samen boodschappen gaat doen voor de expeditie.  

 

Hierna stap je op een bamboeraft. Vanaf het vlot geniet je van de waanzinnig mooie omgeving. Je 

stapt af bij een dorpje van de Karen tribe. Praat met handen en voeten met de locals en begroet 

de varkens en kippen die er los rondlopen. Na de lunch begin je met de trekking. Er zitten een 

paar flinke heuvels in de tocht maar de hike is goed te doen, ook voor de jongere kids. Je wandelt 

zo’n twee uurtjes door de jungle. Je gids past zich aan jullie tempo aan en vertelt over de planten 

en dieren die je onderweg tegenkomt. Kijk onderweg goed omhoog naar het bladerdek, beweegt 

er iets? Misschien verstopt zich bovenin wel een felgekleurde neushoornvogel of slingert er een 

gibbon door de bomen? 

 

Bij het dorp van de Palong tribe ontmoet je de locals. Je bent vandaag hun gast. De gids gaat 

vervolgens aan de slag met de voorbereidingen voor de maaltijd. Je kunt helpen met koken en  
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van alles leren over de kruiden die gebruikt worden maar natuurlijk ook het dorp verkennen. De 

kids hebben tijd om fruit te plukken, groenten te verzamelen, de varkens te voeren en met de 

kinderen van het dorp te spelen. Je slaapt in een simpele paalwoning, een superleuke ervaring. 

 

  Palong Homestay | geen website 

 

Dag 11: Expeditie Bergstammen – Chiang Dao (OL) 

 

Het is leuk wakker worden van kakelende kippen, knorrende biggetjes en spelende kinderen. Je 

gids maakt een stevig ontbijt voor je klaar en neemt je mee door het dorp. Als de school open is 

mag je soms bij de kinderen in de klas kijken. Héél wat anders dan je school thuis.  

 

Je neemt afscheid van je gastfamilie en gaat weer op pad. Het is vandaag zo’n anderhalf uur 

lopen. In het dorpje van de Lahu kun je een kijkje nemen bij de geestentempel en de smid. 

Vervolgens wandel je door naar een dorpje van de Karen. De laatste stop is bij de mooie Buatong 

waterval. Hier kun je lekker chillen en zwemmen. En dan is het helaas tijd om afscheid van je gids 

te nemen. Je wordt naar het hotel in Chiang Dao gebracht. 

 

  The Nest Chiang Dao | https://www.chiangdaonest.com/ 

 

Dag 12: Chiang Dao (O) 

 

Chiang Dao wordt ook wel de stad van de sterren genoemd. De stad dankt zijn naam aan de 

prachtige sterrenhemel die je in de avond bijna altijd kunt zien. Chiang Dao staat bekend om de 

leistenen bergen en bijzondere grotten die er te vinden zijn. De grotten zijn maar liefst 13 

kilometer lang en lopen onder de berg Doi Chiang Doi door. 

 

Tip: breng een bezoek aan de grotten. Een lokale gids kan je rondleiden. Volgens de legende 

woonde er duizend jaren geleden een kluizenaar in de grotten. Hij zou ergens diep in een grot 

begraven liggen. Behalve deze kluizenaar hebben de grotten nog meer geheimen, zoals een 

onsterfelijke olifant, een verborgen meer en een massief gouden Boeddha. Zou het waar zijn? 

 

  The Nest Chiang Dao | https://www.chiangdaonest.com/ 

 

Dag 13: Chiang Dao via Chiang Mai naar Surat Thani (O) 

 

Je wordt naar het vliegveld van Chiang Mai gebracht voor de vlucht naar Surat Thani. Bij  
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aankomst word je weer opgehaald en naar je hotel gebracht. Je verblijft in een echte boomhut in 

een ecoresort in de bergen dichtbij het Khao Sok National Park.   

 

Het Khao Sok National Park is meer dan 160 miljoen jaar oud en behoort daarmee tot de oudste 

oerbossen ter wereld. Je vindt er uitgestrekte jungle, helder blauwe meren, wilde dieren, unieke 

flora, bijzondere grotten, kliffen en watervallen. Het park is maar liefst 739 km² groot. Het is het 

leefgebied van wel 48 soorten zoogdieren (o.a. tijgers, olifanten, luipaarden en zonberen), 311 

soorten exotische vogels, 30 soorten vleermuizen, en ontelbare soorten reptielen en insecten.  

 

  Our Jungle Camp | https://www.khaosokecoresort.com/ 

 

Dag 14: Khao Sok National Park (OLD) 

 

De komende twee dagen verblijf je op en rond het Cheow Larn meer, midden in het National 

Park. Je gaat o.a. een trekking en verschillende safari’s maken. In een internationale groep en 

samen met een gids. Dit wordt gegarandeerd één van de highlights van de reis. 

 

In de vroege ochtend reis je per boot naar het meer. Je verblijft in een eenvoudige raft-bungalow 

te midden van groene jungle en ruig karstgebergte. Je hebt hier geen elektriciteit en geen bereik. 

Maar je gaat vandaag heerlijk zwemmen, relaxen, kanoën én van de natuur genieten.  

 

Aan het einde van de middag maak je een safari. Met een beetje geluk zie je wilde dieren uit de 

jungle tevoorschijn komen. Ook de zeldzame Rafflesia, de grootste bloem van de wereld, groeit in 

het National Park. Weet je dat deze bloem wel 3 meter groot kan worden? Afhankelijk van het 

weer kan de trekking vervangen worden door een bezoek aan één van de spannende grotten in 

het karstgebergte. In de avond geniet je van een traditioneel Thais diner in het restaurant. 

 

  Khao Sok Lake Bungalow | geen website  

 

Dag 15: Khao Sok National Park (O) 

 

Je wordt wakker met een geweldig uitzicht over het meer. In de vroege ochtendmist ga je op 

bootsafari, op zoek naar wilde dieren. Vervolgens is het tijd voor het ontbijt en heb je tijd om te 

relaxen, zwemmen of te kajakken. Je maakt nog een gave trekking (afhankelijk van het weer). 

Daarna vaar je met de boot terug naar de pier en word je teruggebracht naar het hotel.   

 

  Our Jungle Camp | https://www.khaosokecoresort.com/ 
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Dag 16: Khao Sok NP naar Koh Tao (O) 

 

Vandaag word je per privé-auto in zo’n 3 uur naar de pier van Tapee gebracht waar je op de ferry stapt 

naar Koh Tao. De ferry doet er ca. 4 uren over. Bij aankomst op het tropische eiland word je afgehaald 

en naar je hotel gebracht. Je resort heeft een fijn zwembad en ligt direct aan zee. 

 

Koh Tao heeft een gemoedelijke sfeer. Overal kan je fruitshakes krijgen en er zijn tal van leuke plekjes 

waar je heerlijk kunt chillen in een hangmat of loungen in een zitkussen.  

 

  Sensi Paradise Beach Resort | https://www.sensiparadiseresorts.com/ 

 

Dag 17/18/19: Koh Tao (O) 

 

Koh Tao heeft prachtige baaien, groene heuvels, exotische zandstranden en staat bekend als één van 

de mooiste duiklocaties van Thailand. Als je wilt leren duiken is dit eiland een echte aanrader. 

Avonturiers kunnen hier abseilen, cliff jumpen en klimmen. Maar natuurlijk ook lekker loungen in een 

hangmat met een fruitshake bij één van de hippe tentjes aan het strand. Ook jongere kids zullen zich 

hier uitstekend vermaken. Op Koh Tao komen schildpadden voor, de grootste kans om ze te spotten is 

bij de stranden Aow Leuk en Jansom Bay. Maak zeker ook een boottocht naar het eilandje Koh Nang 

Yuang met een geweldig uitzichtpunt. 

 

  Sensi Paradise Beach Resort | https://www.sensiparadiseresorts.com/ 

 

Dag 20: Koh Tao naar Chumpon (O) 

 

Je wordt naar de pier van Koh Tao gebracht, vanaf hier reis je per ferry naar Chumpon. Na aankomst in 

Chumpon kun je op eigen gelegenheid van de stad genieten totdat je op de nachttrein stapt naar 

Bangkok. 

NB: liever per binnenlandse vlucht terug naar Bangkok? Dat kan natuurlijk ook. Geef dit aan bij 

boeking. Meerprijs op aanvraag. 

  Nachttrein | 2e klas 

Dag 21: Vertrek Bangkok 

Je reist zelf naar het vliegveld voor de reis terug naar huis. Bijzondere belevenissen rijker! 
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Prijs reizigers 12+ en volwassenen 

Aantal reizigers Prijs per persoon 

2 personen €  

3 personen €  

4 personen €  

5-14 personen Op aanvraag 
 

Toeslag eenpersoonskamer  €  

 

 

Prijs reizigers 8 – 11 jaar 

 

 

 

 
 

Prijs optionele excursies 

 

Nr Excursie 8-11 jaar 12+ jaar 

1 Streetfoodtour Chinatown €  p.p. €  p.p. 

2 City Tour Bangkok €  p.p. €  p.p. 

3 Elephants World €  p.p. €  p.p. 

4 Flight of the Gibbon €  p.p. €  p.p. 

 

 

Prijs inclusief 

• Al het vervoer in Thailand zoals genoemd in de reisbeschrijving  

dag 1: privévervoer vliegveld Bangkok – hotel Bangkok 

 dag 3: privévervoer hotel Bangkok – excursies – Kanchanaburi 

dag 3: boottocht Kanchanaburi (join-in) 

 dag 6: privévervoer hotel Kanchanaburi –hotel Ayutthaya 

 dag 7: tuktuk tijdens excursie 

 dag 7: nachttrein 2e klas Ayutthaya – Chiang Mai 

 dag 8: privévervoer treinstation Chiang Mai – hotel Chiang Mai 

 dag 10: privévervoer hotel Chiang Mai – startpunt expeditie 

 dag 10: bamboe-raft  

 dag 11: privévervoer eindpunt expeditie – hotel Chiang Dao 

 dag 13: privévervoer hotel Chiang Dao – vliegveld Chiang Mai 

 dag 13: privévervoer vliegveld Surathani - hotel Khao Sok 

 dag 14/15: gedeeld vervoer (join-in) 

 dag 16: privé-vervoer hotel Khao Sok – pier Tapee 

Leeftijd Prijs per persoon 

8-11 jaar €  

 

PRIJSOVERZICHT 
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 dag 16: ferry Tapee - Koh Tao 

 dag 16: transfer pier Koh Tao - hotel Koh Tao 

 dag 20: transfer hotel Koh Tao - pier Koh Tao 

 dag 20: ferry Koh Tao – Chumpon 

 dag 20: nachttrein 2e klas Chumpon – Bangkok 

• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 20 in accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig,  

op basis van twee- en/of driepersoonskamers en familiekamers 

• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt, L=lunch, D=diner) 

• Lokaal sprekende chauffeur zoals genoemd in de reisbeschrijving 

• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies zoals genoemd in reisbeschrijving 

• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving 

- Samut Songkhram markt 

- Boottocht naar dodenspoorlijn 

- Ontdekkingstocht schatten van Ayutthaya 

- Tweedaagse ‘Expeditie Bergstammen’ 

- Tweedaagse ‘Expeditie Khao Sok National Park’ 

• Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon) 

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, wassen kleding, fooi, overige maaltijden, etc.) 

• Persoonlijke verzekeringen  

• Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

• Vliegtickets * 

• Visum 

• Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 

 

* De vluchten kun je naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten boeken.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR   
deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. 
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 
 

   

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en  
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis.  
Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn.  
Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 
beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud  
of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 
omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft  
vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 
programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 


