Rondreis Thailand - Ontdekkingsreis Isaan - 15 dagen - reiscode TL.02

Startdata
: alle dagen van het jaar mogelijk
Beste reistijd
: november t/m april
Start- en eindpunt : Bangkok

Reisbeschrijving
Ga op reis buiten de gebaande paden door de práchtige Isaan-regio. In Isaan beleef je het
authentieke en ongerepte Thailand. Het is één van de best bewaarde geheimen van het land. De
locals leven hier nog in eenvoud. Te midden van kleurrijke dorpjes, spannende overblijfselen van
de Khmer en schitterende nationale parken. Per boot, fiets, auto én wandelend ontdek je de
schatten van Isaan. Een reis om nooit meer te vergeten.

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 de leukste
eetstalletjes en restaurants voor een heerlijk diner.
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
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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.
The Mulberry Bangkok Khaosan Road | http://www.themulberrybangkok.com/
Dag 2: Bangkok (O)
Ontdek vandaag op eigen gelegenheid de stad of boek een 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
teruggebracht naar je hotel. Inclusief vervoer, gids en entree.
The Mulberry Bangkok Khaosan Road | http://www.themulberrybangkok.com/
Dag 3: Bangkok via Samut Songkhram naar Kanchanaburi (O)
Reistijd: ca 3,5 uur
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Na een vroeg ontbijt verlaat je Bangkok en rijd je in ca naar de Samut Songkhram markt. Deze
kleurrijke markt is gebouwd op en om 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. Zó grappig om te zien.
Nadat je hebt rondgekeken op de markt stap je weer in de auto. Je chauffeur brengt je naar
Kanchanaburi. Deze 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 boottocht over de river Kwai naar de beroemde brug en
het begin van de 'dodenspoorlijn' die net buiten Kanchanaburi ligt.
Good Times Resort | http://www.good-times-resort.com/
Dag 4: Kanchanaburi via Ayutthaya naar Udon Thani (O)
Reistijd: ca. 2,5 uur
Vandaag ga je naar Ayutthaya, de vroegere hoofdstad van Thailand. Meer dan 400 jaar was
Ayutthaya een machtig koninkrijk en het middelpunt van Siam, het oude Thailand. In 1767 kwam
daar een einde aan, doordat de Birmezen het land binnenvielen. Je vindt er nog altijd
eeuwenoude tempels en paleizen.
Als eerst ga je naar het zomerpaleis Bang Pa In. Het 17e eeuwse paleis ligt aan de oevers van de
Chao Praya rivier. Het was het favoriete zomerverblijf van de Thaise koningen sinds het
Ayutthaya-tijdperk en heeft diverse koninklijke verblijven en fraaie paleistuinen.
Aansluitend stap je aan boord van een longtail boot voor een relaxte vaartocht over de Chao
Phraya rivier. De boottocht eindigt bij Wat Phanan Choeng, één van de grootste en oudste
tempels in Ayyuthaya. In één van de hallen van de tempel staat een enorm boeddhabeeld van
zo’n 19 m hoog. Thaise en Chinese pelgrims komen hier dagelijks om offergaven te brengen.
Tip: Als je geïnteresseerd bent in het koloniale verleden van Nederland, dan kun je een bezoek
brengen aan Baan Hollanda. Het informatiecentrum geeft inzicht in de gedeelde geschiedenis
zoals de VOC periode vanaf 1604, toen Siam handel begon te drijven met Nederland. Geef het bij
boeking van je reis aan als je Baan Hollanda wilt bezoeken (entree niet inbegrepen).

NativeTravel nativetravel.nl info@nativetravel.nl (+31) 0)6 2638 6203

Vervolgens ga je door naar het meest indrukwekkende tempel van Ayutthaya, de Wat Phra
Mahathat. Het staat bekend om het fascinerende boeddhahoofd dat wordt omklemd door de
wortels van een bodhiboom. Aan het eind van de dag word je naar het treinstation gebracht en
neem je de nachttrein naar Udon Thani.
Nachttrein | 2e klas
Dag 5: Udon Thani naar Wang Saphung (LD)
Reistijd: ca. 2 uren
Je wordt afgehaald van het treinstation en naar Wang Saphung gebracht. Hier stap je op de fiets
voor een mooie tocht door de omgeving. In een relaxed tempo fiets je langs houten huizen,
kleine boerderijen en uitgestrekte rijstvelden. De bevolking is gastvrij en de levensstijl is bijzonder;
niemand lijkt zich ergens druk om te maken. Bij aankomst op de farm krijg je een warm welkom
van je Thaise familie. Je maakt een wandeling over de boerderij en krijgt uitleg over de producten
die verbouwd worden. Zoals ananassen, mango’s, koffiebonen, macadamianoten en veel meer.
Je overnacht in een ruime safaritent en hebt je eigen ‘badkamer’ met stortdouche, héérlijk! Een
perfecte plek voor een eenvoudig verblijf in combinatie met ontspannen comfort, ver weg van de
massa. Er is geen elektriciteit (wél solar power) en het water wordt zelf opgepompt.
Aan het begin van de avond wordt het kampvuur aangestoken en ga je aan tafel voor een
voortreffelijke BBQ bij kaarslicht. Vanaf de veranda van je tent kun je genieten van de
sterrenhemel en de invallende nacht.
Sirila Farm Camp | geen website
Dag 6: Wang Saphung via de Mekong River naar Tha Bo (O)
Reistijd: ca 5 uren
Na het ontbijt reis je door naar Chiang Khan, een van de leukste dorpjes in Thailand. Chiang Khan
ligt aan de oever van de Mekongrivier, op de grens met Laos. Je verkent het dorpje en stapt hier
aan boord van een boot die je, stroomafwaarts, over de Mekong-rivier naar Khaeng Khut Khu
brengt. Het is één van de mooiste uitzichtspunten over de Mekong.
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Onderweg naar Tha Bo kom je veel tabaksplantages tegen in het vruchtbare gebied langs de
Mekong rivier. Natuurlijk bezoek je ook één van de tabaksdorpjes.
Park & Pool Resort | geen website
Dag 7: Tha Bo via Tha Sadet en Wat Phu Tok naar Nakhon Phanom (O)
Reistijd: ca 6 uren
Na een vroeg ontbijt ga je naar de kleurrijke Tha Sadet markt in Nong Khai. Gezellig om over
heen te struinen en je te verwonderen over de exotische producten.
De volgende stop is de spectaculaire Wat Phu Tok tempel . De ‘stairway to heaven’ is een unieke
‘of the beaten track’ belevenis. Via zeven levels, die de zeven stappen naar spirituele verlichting
symboliseren ‘klim’ je naar de top. Onderweg heb je een magnifiek uitzicht over de omgeving.
Wat Phu Tok trekt monniken en nonnen aan uit heel Thailand. Ze kiezen deze voor hen heilige
plek uit om te mediteren. Overleg met je gids of je voor de shortcuts gaat (ca. een uurtje op en
neer) of dat je van de hele ‘klim’ gaat genieten (entree niet inbegrepen). NB: Het bezoek aan Wat
Phu Tok is een stevige ‘klim’, je hebt dus een goede basisconditie nodig. Mensen met
hoogtevrees vinden de trail naar boven soms een beetje scary.
In de namiddag kom je aan in je hotel in Nakhon Phanom. Dit betekent ‘stad van de bergen’. De
naam klopt niet helemaal, want in de stad zelf zijn geen bergen. Deze liggen aan de andere kant
van de Mekong rivier (Laos). Vanuit de stad heb je wél een mooi uitzicht op het karstgebergte van
Laos. De stad is bekend om haar zijdeweverijen en zilversmeden.
Tip: scharrel je diner bijelkaar op de levendige nachtmarkt of laat je gids een ‘dinner cruise’ voor
je regelen. Tijdens zonsondergang geniet je dan van een heerlijke maaltijd terwijl je in een rustig
tempo over de Mekong-rivier vaart (prijs niet inbegrepen).
The River Hotel | http://therivernakhonphanom.com
Dag 8: Nakhon Phanom naar Mukdahan (O)
Reistijd: ca 2 uren
In de ochtend reis je door naar het zuiden en bezoek je de imposante Wat Phrathat Phanom. Het
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is het belangrijkste heiligdom in de Isaan. De lokale bevolking zegt dat de tempel zo’n 2500 jaar
geleden gebouwd is, toen een rondtrekkende monnik in het gebied aankwam met het borstbeen
van Boeddha. Deze kreeg een plaats in de met goud bedekte torenspits. Archeologen denken
echter dat Wat Phrathat Phanom minder oud is.
Je hotel ligt op een rustige plek aan de rivier. Je kunt er heerlijk relaxen, een wandeling maken of
een verfrissende duik in het zwembad nemen. Je bezoekt natuurlijk ook het Phu Pha Thoep
National Park. Hier zijn door erosie natuurlijke steensculpturen ontstaan.
Nawiengkae Riverview Resort | geen website
Dag 9: Mukdahan via Sam Phan Bok naar Khong Chiam (OL)
Reistijd: ca 3,5 uur
Vandaag ga je naar het magnifieke Sam Phan Bok, ook wel de Grand Canyon van Siam genoemd.
Sam Phan Bok is Thais voor ‘3000 gaten’. Het gebied is gevormd door erosie van het water, dat al
duizenden jaren als een soort drilboor op de rotsen inwerkt. Door de vele gaten lijkt Sam Phan
Bok op een soort van maanlandschap. Het is een perfecte plek om al lopend en klauterend te
verkennen. Op een mooie spot geniet je van de meegenomen picknicklunch.
In de late middag breng je een bezoek aan Wat Sirindhorn Wararam Phu Prao. De tempel ligt op
de top van een heuvel. De highlight is de fluorescerend groene met edelstenen ingelegde
Kanlapaphruek-boom op de achterwand van de tempel. Als het donker wordt zie je de boom
práchtig oplichten op de tempelmuur.
Khong Chiam is een charmant stadje met aantrekkelijke oude huizen. Er loopt een wandelpad
langs de rivier, met uitzicht over het groene landschap van Laos. De stad ligt op de plek waar de
roodbruine Mekong en de blauwe Mun River samenvloeien.
Khong Chiam Orchid Riverside Resort | https://www.khongchiamresort.com/
Dag 10: Khong Chiam naar Prakhon Chai (O)
Reistijd: ca. 4 uur
Vanochtend ontdek je het Pha Taem National Park. Je ontdekt er prehistorische rotstekeningen
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van wel 3000 jaar oud. De schilderingen strekken zich uit over een 180 meter lange klif, met
afbeeldingen van dieren, handen, vissen en jachtscénes. Ook vind je er prachtig gevormde
rotspartijen en watervallen te midden van tropisch regenwoud. Aansluitend reis je naar je hotel.
Hotel de l’Amour | http://www.hotel-delamour.com/
Dag 11: Prakhon Chai via Phanom Rung naar Khao Yai National Park (O)
Reistijd: ca. 3,5 uur
Vandaag een dag vol cultuur en interessante historie. Na het ontbijt ga je naar Phanom Rung
Historical Park. Het Khmer tempelcomplex ligt aan de rand van een uitgestorven vulkaan. Phanom
Rung bestaat uit eeuwenoude bouwwerken die lijken op de tempels van Angkor Wat in het nabije
Cambodja. Rond Phanom Rung liggen nog veel meer Khmer-tempels verstopt in het landschap.
Tip: Phanom Rung is gericht op het oosten. Vier keer per jaar is de zon te zien door alle vijftien
openingen van het heiligdom. Dit tijdens de zonsopkomst van 3 tot 5 april en 8 tot 10 september
en de zonsondergang van 5 tot 7 maart en 5 tot 7 oktober (in sommige jaren is het een dag
eerder). In april wordt, rond de astro-archeologische zonsopkomst, het Prasat Hin Khao Phanom
Rung Festival gevierd, met oude Brahmaanse ceremonies en moderne geluids- en lichtshows.
In de middag reis je door naar één van de mooiste national parks van Thailand, Khao Yai. Het
natuurgebied heeft een oppervlakte van maar liefst 2168 vierkante km en bestaat uit jungle,
graslanden en gebergte. Je vindt er een grote verscheidenheid aan wildlife. Zoals herten, wilde
zwijnen, gibbons, beren, olifanten, makaken en met uitsterven bedreigde tijgers. Ook komen er
bijzondere planten, zo’n 400 soorten vogels en vele reptielen en kleurige vlinders voor.
Je verblijft de komende twee nachten in een glamping camp met zwembad, dichtbij de ingang
van het National Park. NB: wil je liever in een hotel overnachten, dan kan dat natuurlijk ook, geef
dit bij boeking aan ons door.
Lala Mukha Tented Camp | http://lalamukha.com/
Dag 12: Khao Yai National Park (OL)
Je trekt vandaag samen met een safarigids de jungle in voor een gave privésafari. Je maakt een
hike van zo’n twee à drie uur en bezoekt een natuurlijke salt-lick plek waar olifanten komen om
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mineralen op te likken. Kijk onderweg goed omhoog naar het bladerdek, beweegt er iets?
Misschien verstopt zich bovenin wel een felgekleurde neushoornvogel, makaak of gibbon. Je
luncht in de buurt van de Haew Suwat waterval. Hier kun je ook een verfrissende duik nemen, in
het regenseizoen is de waterval op z’n volst en mooist. Khao Kiaw tenslotte, is het hoogste punt
van Khao Yai. Hier geniet je van het prachtige uitzicht over het national park.
Lala Mukha Tented Camp | http://lalamukha.com/
Dag 13: Khao Yai National Park (O)
Maak er een relaxdagje van, neem een duik in het zwembad of boek een interessante safari via je
hotel. Ook leuk zijn een bezoek aan de vulkanische druipsteengrot. Of ga in de namiddag naar de
vleermuizengrot waar bij zonsondergang miljoenen vleermuizen uitzwermen.
Lala Mukha Tented Camp | http://lalamukha.com/
Dag 14: Khao Yai naar Bangkok (O)
Reistijd: ca. 3 uur
Je wordt opgehaald en naar je hotel in Bangkok gebracht. Terug naar de hustle en bustle van
deze kleurrijke stad. Kies ’s avonds een gezellig restaurant uit geniet van een heerlijk Thais
afscheidsdiner. Ook kun je gebruik maken van onderstaande optionele excursie.
Optioneel 3: Diner Cruise over de Chao Praya River (join-in tour)
Je reist op eigen gelegenheid naar de pier waar je aan boord stapt van een cruiseboot. Je kunt
vanavond genieten van een relaxt diner, varend over de Chao Phraya rivier. Ervaar de Thaise
gastvrijheid en smul van Thaise gerechten. Tijdens de cruise vaar je langs de prachtig verlichtte
historische bezienswaardigheden aan beide oevers van de rivier. Inclusief boottocht en diner,
exclusief vervoer naar/van hotel/pier en drankjes.
The Mulberry Bangkok Khaosan Road | http://www.themulberrybangkok.com/
Dag 15: Vertrek Bangkok (O)
Je wordt naar het vliegveld gebracht voor de reis terug naar huis. Bijzondere reiservaringen rijker!
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PRIJSOVERZICHT

Aantal reizigers
2-3 personen
4-5 personen
6-7 personen
8-14 personen

Prijs per persoon
€
€
€
€

Toeslag eenpersoonskamer

€

Prijs optionele excursies
Nr
1
2
3

Excursie
Streetfoodtour Chinatown
City Tour Bangkok
Diner Cruise Chao Praya River

2-3 personen
€ p.p.
€ p.p.
€ p.p.

4-6 personen
€ p.p.
€ p.p.
€ p.p.

7-14 personen
€ p.p.
€ 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 - Samut Songkhram - hotel Kanchanaburi
dag 3: privéboot tijdens excursie
dag 4: privévervoer hotel Kanchanaburi - treinstation Ayutthaya
dag 4: tuktuk en boot tijdens excursies
dag 4: nachttrein (2e klasse) Ayutthaya - Udon Thani
dag 5: privévervoer treinstation Udon Thani - hotel Wang Saphung
dag 5: fietsen tijdens excursie
dag 6: privévervoer hotel Wang Saphun - Chiang Khan - hotel Tha Bo
dag 6: boot tijdens excursie
dag 7: privévervoer hotel Tha Bo - Tha Sadet - Wat Phu Tok - hotel Nakhon Phanom
dag 8: privévervoer hotel Nakhon Phanom - hotel Mukdahan
dag 8: privévervoer tijdens excursies
dag 9: privévervoer hotel Mukdahan - hotel Khong Chiam
dag 9: privévervoer tijdens excursies
dag 10: privévervoer hotel Khong Chiam – hotel Prakhon Chai
dag 10: privévervoer tijdens excursies
dag 11: privévervoer hotel Prakhon Chai – hotel Khao Yai
dag 12: privévervoer tijdens safari
dag 14: privévervoer hotel Khao Yai – hotel Bangkok
dag 15: privévervoer hotel Bangkok – vliegveld Bangkok
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• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 14 in accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig,
op basis van tweepersoonskamers
• 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. Van dag
5 t/m 11 reist er een vaste gids met je mee, tijdens de overige excursies ga je met een
lokale gids op pad.
• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
• 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.

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.

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.
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