
Thailand
Thailand is bij velen een favoriete vakantiebestemming en niet zonder reden. Thailand heeft een
vriendelijke bevolking, prachtige stranden, tropische jungles, mythische tempels en niet te vergeten
de Thaise keuken!
 TERUG
De meeste reizen in Thailand starten in de bruisende metropool Bangkok en van daaruit zijn er
diverse mogelijkheden om dit prachtige land te ontdekken. Veel reizigers kiezen voor een
individuele rondreis met een gids en chauffeur waarmee je de cultuur en natuur van Thailand
beleeft. Ter afsluiting is een mooi strandresort op een tropisch eiland een aanrader.

Must sees

Bangkok is een stad met vele gezichten: bijzonder, chaotisch en overweldigend! Bezoek een van de
(meer dan) 400 tempels of dwaal rond in de nauwe straatjes van de grootste Chinatown ter wereld.
Maak een boottocht over de klongs in de oude wijk Thonburi (het “Venetië van het Oosten”) of fiets
door de stad met een gids en kom op plekken waar je als toerist zelf niet zou komen.

Gelegen in het berggebied in het noorden vind je Chiang Mai, de op één na grootste stad van
Thailand. Desondanks voelt deze stad als een dorp aan.  Het historisch centrum is ommuurd en
heeft leuke winkels, tempels en goede restaurants. In de directe omgeving kun je hiken, raften en
ziplinen, maar ook fietsen langs de rijstvelden of een boottocht maken op de Ping River.



Van jungle tot dennenbossen

Thailand kent ook een aantal natuurgebieden zoals Khao Sok Nationaal Park gelegen in het zuiden
van Thailand, één van de oudste regenwouden ter wereld. Je vindt hier prachtig groene bossen
waar apen in rondslingeren, helderblauw water en immense kliffen. Of Khao Yai Nationaal Park met
een divers landschap; van jungle tot dennenbossen en van grasvlaktes tot moerrassen. Hier leven
ruim 60 soorten dieren en meer dan 300 vogelsoorten, hier leven de olifanten nog in het wild! De 
 bekende waterval uit de film “The Beach” is in deze regio te vinden.

Ayutthaya was meer dan 400 jaar de hoofdstad van Siam, waar nu nog prachtige resten van
honderden tempels en paleizen te zien zijn. Hier stap je in een tuktuk of huur een fiets om al dit
moois te bewonderen! Van dezelfde categorie: Sukothai Historical Park, net als Aytthaya op
Unesco’s Werelderfgoedlijst. Kortom, reizen naar Thailand zal zowel de cultuur- als de
natuurliefhebber bekoren.

Paradijselijke stranden

Denk je aan Thailand, dan denk je aan paradijselijke stranden, waarvan sommigen tot de mooiste
van de wereld gerekend mogen worden. Thailand biedt stranden naar ieders wens. Voor sommigen
betekent het perfecte strand zacht wit zand, helder en kalm water, palmbomen voor wat schaduw
en rust. Voor een ander betekent het; relaxte strandbedden, muziek, een barman die je op je
wenken bedient en publiek waarmee je dit kunt delen. En voor gezinnen met jonge kinderen zijn
veilig zwemmen en familie-vriendelijke restaurants en gemakkelijke bereikbaarheid van het strand
dan weer van belang.



Bijzondere belevingen

Verblijf in een eco tented camp, laat een wensballon op onder een sterrenhemel en ontdek het
authentieke plattelandsleven in de provincie Loei.
Overnacht in een Floating Rafthotel boven de River Kwai en bezoek de historische Birma spoorweg.
Maak een trekking in de jungle en verzorg olifanten, hoor de gibbons en ervaar het prachtige
natuurschoon van het oerwoud.
Drink een cocktail op een rooftop bar in Bangkok en laat je betoveren door de lichtjes van deze
wereldstad.
Vaar en slaap op een traditionele teakhouten rijstboot en eindig deze tocht met een fietstocht door  
het eeuwenoude Ayutthaya.
Thaise keuken

De Thaise keuken is voor "foodies" sowieso een reden om dit land te bezoeken, maar heerlijk en
betaalbaar eten is voor een ieder een bonus. Geurige kruiden, de combinatie van zoet, zuur, pittig
en zout tezamen met dampende rijst, noedels, verse groenten en vlees of vis. Je kunt dineren in
luxe resorts op hoogstaand niveau of bij de stalletjes op straat, het is altijd lekker!

Wanneer reizen?

Thailand heeft een tropisch klimaat en de temperatuur ligt het gehele jaar door rond de 28 graden
Celsius. Je kunt dus het gehele jaar naar Thailand reizen. De meest ideale weersomstandigheden
zijn in het koele seizoen (november t/m februari), dan is de natuur op haar groenst. Het warme
seizoen is maart t/m juni en het regenseizoen is van juli t/m oktober. Regenbuien duren meestal
niet langer dan een uur en de zon schijnt daarna weer volop!


