
 

22-daagse familie reis Thailand 

 

Dag 1 Vliegreis per KLM naar Bangkok  

Dag 2 Aankomst Bangkok  

Na aankomst op de luchthaven van Bangkok transfer naar Shangri La Hotel Bangkok, 

prachtig gelegen aan de Chao Praya rivier. ‘s Middags staat er een fietstocht op het 

programma door een rustig stadsdeel met weinig verkeer, maar veel smalle straatjes.  

Ook wordt er een stukje per boot over de rivier afgelegd.  

 

Dag 3 Bangkok 

Bezoek aan de Tha Kha Floating markt (op zaterdag & zondag), die iets minder bekend is dan 

de Damnoen Saduak markt en daardoor wat authentieker. Ook wordt een bezoek gebracht 

aan de beroemde ‘’railway”markt.  

Dag 4 Bangkok – River Kwai  

Transfer naar Kanchanaburi. Hier stap je aan boord van een longtail boot die jullie naar Float 

House River Kwai brengt,  waar jullie de twee nachten in je eigen drijvende villa verblijven.  

Dag 5 River Kwai 

Midden in de jungle valt er genoeg te beleven! Zwemmen, vissen, kanoën, vlotvaren, 

mountainbiken of een mooie wandeltocht. Of bezoek de beroemde brug over de River Kwai 

en de indrukwekkende oorlogsbegraafplaats.  

 

Dag 6 River Kwai – Bangkok – Chiang Mai  

Transfer terug naar Bangkok om vervolgens door te vliegen naar Chiang Mai.   

Ooit de hoofdstad van het Koninkrijk Lanna en uit die tijd dateren de prachtige tempels.  

Yaang Come Village is centraal gelegen, vrijwel naast het begin van de nacht market.  

 

 

 

 

http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/about/
https://www.thefloathouseriverkwai.com/
https://www.thefloathouseriverkwai.com/
http://www.yaangcome.com/accommodations/


 

Dag 7 & 8 Chiang Mai  

De prachtige gouden tempel Wat Phra That Doi Suthep is een bezoek waard. Wie de 309 

treden achter de rug heeft, wordt getrakteerd op een mooi uitzicht over de stad. 

Of bezoek de Elephant Nature camp waar de kinderen kunnen meehelpen met het 

verzorgen van de olifanten. Uiteraard wordt er niet op de dieren gereden. 

Net buiten de stad is een hoge tokkellijn gemonteerd waar je van boomtop naar boomtop 

kunt slingeren, er zijn prachtige hangbruggen en je kunt er abseilen.   

Dag 9 &10 Chiang Mai – Rabeang Pasak Treehouse Resort 

Twee nachten verblijf in een echte boomhut in het teakhouten bos.  

Er zijn gratis fietsen waarmee in de omgeving verschillende grotten 

bezocht kunnen worden.    

Dag 11 Chiang Mai – Phuket – Khao Lak  

Vandaag vliegen jullie van Chiang Mai naar Phuket en is het tijd om 

lekker uit te rusten van alle avonturen aan het strand van Khao Lak. 

The Sands ligt direct aan een prachtig strand en in het gezellige 

centrum van Khao Lak.  

 

Dag 12 Khao Lak  

Khao Lak is een oase van zon, zee, strand en rust! Ideaal om even bij te komen. 

Dag 13 Khao Lak – Khao Sok  

In de ochtend transfer naar Elephant Hills, een van de hoogtepunten van deze reis.  

De lodge ligt een een regenwoud aan een prachtig meer midden in Khao Sok National Park.  

De komende dagen gaan jullie olifanten wassen,  wandelen door de jungle en varen over het 

Cheow-Larn meer. De eerste nacht verblijf je in een luxe safari tent in het Elephant Camp.  

Dag 14 Khao Sok  

Gewekt worden door het geluid van vogels en apen uit de jungle, hoe bijzonder is dat!  

Na het ontbijt staat een boottocht gepland op het meer met uitzicht op het indrukwekkende 

Karstgebergte. ’s Middags maak je een wandeling door het park met een natuurgids met 

kans om slangen, spinnen, vogels, gibbons en apen te spotten.  

Vannacht slapen jullie in een tent op een drijvend platform van het Rainforest camp.  

http://www.thesandskhaolak.com/
https://www.elephanthills.com/


 

 

Dag 15 Khao Sok – Khanom  

Transfer van Khao Sok naar Khanom, een rustige strandbestemming die de massa nog niet 

heeft ontdekt.  Aava Resort & Spa bestaat uit 28 bungalows en ligt direct aan het strand.  

Dag 16 Khamom  

Op zoek naar de roze dolfijnen! Stap aan boord  

Dag 17 Khanom – Koh Phangan 

Per ferry gaat de reis verder naar Koh Phangan. Drie nachten verblijf in het prachtige 

Anantara Rasanada. Alle suites en villa’s beschikken over een privé plunge pool.   

Dag 18 en 19 Koh Phangan 

Geniet van alle faciliteiten van het hotel of bezoek bijvoorbeeld het Ang Thong Marine 

National Park, bekend om zijn mooie onderwater wereld.   

Dag 20 Koh Phangan – Koh Samui  

Per speedboot naar Koh Samui. In het noorden van Koh Samui ligt het pittoreske plaatsje 

Bophut. Het is een rustig, klein plaatsje met leuke winkels, trendy bars en restaurantjes, 

veelal met uitzicht op het prachtige zandstrand. Verblijf is bij Zazen Boutique Resort. 

 

Dag 21 Koh Samui  

Na Phuket en Koh Chang is Koh Samui het derde grootste eiland van Thailand.  

Chaweng is het drukste strand maar er zijn vele rustige alternatieven te vinden op het eiland.  

Een van de belangrijkste en leukste attracties van Koh Samui is de Big Boeddha Tempel  

Dag 22 Koh Samui – Bangkok – Amsterdam  

Einde van de rondreis. Transfer terug naar de luchthaven van Koh Samui om via Bangkok 

weer terug te vliegen naar Amsterdam.  

 

https://www.aavaresort.com/
https://www.anantara.com/en/rasananda-koh-phangan
https://www.samuizazen.com/

