Ontdek de
Verborgen Parels
van Thailand
Thailand is het land van de vriendelijke
bevolking, een fantastische cuisine,
een eeuwenoude geschiedenis, een
fascinerende cultuur, gouden stranden
en een eeuwig opnieuw ontdekken. De
Belgische vakantiegangers hebben het land
omhelsd, zodat Thailand is uitgegroeid tot de
tweede belangrijkste long haul bestemming,
met maar liefst 65% repeaters. Velen leren
het land kennen via de klassiekers, maar
komen terug om de Verborgen Juweeltjes te
ontdekken.
Voor iedereen is er in 20120 en in 2021
goed nieuws: de klassiekers zullen minder
druk zijn, zodat “first timers” een nóg betere
ervaring zullen hebben. Maar er is méér:
zowel nieuwkomers in Thailand als ervaren
bezoekers, zullen met verwondering en
verbazing de “Hidden Gems” ontdekken
die wij in deze manual beschrijven.

De Feiten
Thailand is zeer populair onder de Belgische
vakantiegangers, en met zeer duidelijke
redenen. Die vatten we samen onder de
“euwige zekerheden”. In deze pandemie tijden,
heeft het land zelfs extra troeven te bieden.
Wij durven dit “Covid zekerheden” te noemen.

Eeuwige Zekerheden
• Thailand is de tweede belangrijkste long haul
bestemming voor Belgen (Na USA)
• 2019: 114.000 Belgische vakantiegangers in
Thailand
• Extreem hoog aantal repeaters: 65%
• Belangrijkste motivators:
– Prachtige Natuur
– Legendarische Tempels
– Zalig eten
– De Eeuwige Glimlach van de Thai
– Zon & Stranden

Covid Zekerheden
• 0,05% van de zieken, vergeleken met België
• Razendsnelle reactie na uitbraak in China
• Vanaf dag 1: mondmaskers, alcohol gel, gezichtsschilden &
social distancing overal met als resultaat: pandemie snel
onder controle
• Cultuur van afstand houden onderling ingebed in samenleving
• Uitstekende en goed bereikbare medische verzorging

De Klassiekers

De meeste reisprofessionals hebben een goede kennis van
de klassieke bestemmingen binnen Thailand. Daarom vatten
we hier, voor de “vijf klassiekers” de belangrijkste troeven
nog even samen.

Bangkok

Hua Hin

Chiang Mai

• De metropool der metropolen, met unieke

• 3 km lang strand aan de Golf van Thailand

• Noorden van Thailand

combinatie van blijvende traditie en

• 365 dagen per jaar zon en strand

• Enorm (300+) aantal tempels, meeste in de

bruisende hoofdstad

• Ultra levendige plek met beach hotels &

• De Tempels: een religieuze en culturele
ervaring
• Hypermoderne, kraaknette shopping
malls: het ultieme shoppen
• Lokale markten

beach restaurants
• Wellness hot spot: hotels met spas van
wereldniveau
• Vele excursiemogelijkheden
• 200 km (3 u rijden) ten Z van Bangkok

• Van streetfood tot 28 Michelin restaurants

Samui

• Bekendste strandbestemming van Thailand

• Derde grootste eiland, aan de Thaise Golf

• 20 superstranden aan de Andaman Zee

• 20+ stranden, van high end tot rustig en

nachtleven
• Oud 19e eeuws historisch centrum: Phuket
Old Town
• Eilanden bij Phuket: Koh Racha Yai,Koh
Nakha Yai, Koh Yao Noi

• Wat Phra That Doi Suthep : tempel buiten
stad, op bergtop
• 5 km Z van Chiang Mai : archeologische site
Wieng Kum Kam
• Community Based Tourism : natuur en
lokale gemeenschappen

Phuket

• Stranden, watersport, resorts, restaurants,

oude stad

intiem
• 42 Wondermooie eilanden vanuit Samui:
Mu Ko Angthong archipel
• Koh Phangan : Full Moon Parties
• Koh Nang Yuan : beste duikspot van
Thailand

De 'Hidden Gems'
Voor de repeaters maar ook voor nieuwkomers die nog
meer originaliteit en nog meer uitdaging willen, kunnen we
enkele andere, minder bekende provincies voorstellen die een
geweldige vakantie en ontdekking kunnen bieden. Het toont
nog maar eens aan hoe veel Thailand te bieden heeft. Over
het algemeen geldt (tenzij anders aangegeven) dat bezoeken
het hele jaar door kan, behalve in april-mei wanneer het zeer
warm is. Maar dan zijn de hotels uiteraard ook goedkoper

Chiang Rai
Chiang Rai is de meest noordelijke provincie van Thailand.
Het is een onderdeel van de 'Gouden Driehoek' samen met
Laos en Myanmar, gescheiden door de Mekong rivier.
De provincie Chiang Rai staat bekend om de ongerepte
natuur en een rijke heuvelstammencultuur. In de stad
Chiang Rai, aan de oever van de rivier de Kok, zijn veel
interessante monumenten te bezoeken.
Chiang Rai ligt op één uur vliegen van Bangkok, en op
3 uur rijden van Chiang Mai.
De meest bekende bezienswaardigheden in de stad Chiang
Rai en in de buurt zijn 'de Witte Tempel' (Wat Rong Khun),
'de Blauwe Tempel' (Wat Rong Suea Ten), 'het Zwarte
Huis' (Baan Dam kunstgalerie en museum), de Wat Pra
Kaew tempel (waar vroeger de Smaragden Boeddha in
gevestigd was), Doi Din Daeng aardewerkworkshop en
de theeplantage van Singha Park. Trekking & hiking in de
bergen zijn ook geweldige ervaringen.

Lampang
Lampang is een grote en mooie provincie ten oosten van Chiang Mai.
Lampang is minder bekend en minder toeristisch, maar toch zijn er
veel interessante plaatsen om te bezoeken. Het blijft zeer authentiek,
charmant en vredig. Ook hier ga je een paar decennia terug in de tijd.
Lampang ligt op anderhalf uur rijden van Chiang Mai.

De beroemdste attracties bevinden zich in de hoofdstad Lampang,
met prachtige tempels, zoals Wat Phra That Lampang Luang, Wat
Phra Kaew Don Tao en Wat Si Chum. Het aanbod aan lokale cultuur
en kunst, is uiteraard groot, bijvoorbeeld het Baan Sao Nak heritage
home, -uitgevoerd in gouden teakhout, Thanabod – een historische
keramische fabriek-, en de weekend nachtmarkt van Kad Kong Ta.
Het Elephant Conservation Centre, een gecertificeerd olifantenkamp,
is zeer interessant en open voor publiek.

Mae Hong Son
Mae Hong Son is een bergachtige regio. het is dun
bevolkt en behoudt weelderige bossen, rijstvelden
en groene plantages die zich uitstrekken tot aan
de horizon. Deze provincie is altijd een favoriete
bestemming geweest voor Thaise avonturiers, echt
buiten de gebaande paden.
Eén uur vliegen vanuit zowel Bangkok als vanuit Chiang
Mai. Vier en een half uur rijden vanuit Chiang Mai.

Te bezoeken in de stad: Wat Phra That Doi Kong
Moo, Wat Phra Non (slapende Boeddha), Wat
Chong Kham en Su Tong Pe brug (600 m houten
brug die over rijstvelden lijkt te vliegen).

Dichtbij: dagtocht naar Tham Pla - Pha Suea nationaal park,
voor een trekking en een duik in een waterval. Verder weg op
het platteland zijn er veel uitzonderlijke plaatsen, zoals wilde
zonnebloemvelden in de Mae U-Kho berg (november-december)
en het Pang Ung meer, een resort in een theeplantage met
uitzicht op een meer in Rak Thai dorp.

Nan
Nan is een kleine stad gelegen op 325 km ten oosten
van Chiang Mai. Het is een vredige en inspirerende
plaats vol geschiedenis en erfgoed. Nan werd door
de ASEAN bekroond als de schoonste stad en de
beste stad voor milieu en duurzaamheid. Een verblijf
in Nan is een gezonde detox ervaring.
Eén uur vliegen vanuit van Bangkok, 4.30 uur
rijden vanuit van Chiang Mai, of 3 uur rijden vanuit
Lampang, door de provincie Phrae.

Van juni tot december is de provincie
Nan weelderig groen, in de rijstvelden,
bergen en bossen.

Bezoek in de stad onder andere de Wat Phumin tempel (beroemd om
zijn muurschilderingen), Wat Phra That Khao Noi (staande Boeddha
met uitzicht op de stad), het Nan nationaal museum, Hong Chao Fong
Kham heritage home en handweefwerkplaats, de kunstgaleries bij
de Nan rivier, en de weekendavondmarkt. Verderop in de stad is het
district Pua het meest geliefd vanwege de groene rijstvelden en de
traditionele handgeweven stof en het zilverwerk. Op het platteland
bieden veel bergen paden voor trekking en kamperen, zoals Doi
Samuer Dao en Doi Phu Kha. Voor outdoor mensen, probeer raften
in de Wa rivier binnen Mae Charim nationaal park, te midden van
weelderige tropische bossen.

Sukhothai
Sukhothai ligt op 300 km ten zuiden van Chiang Mai,
of 426 km ten noorden van Bangkok. Het is de eerste
hoofdstad van het koninkrijk Siam, gesticht door koning
Sri Indraditya in de 13e eeuw. De ruïnes van paleizen en
tempels in Sukhothai zijn door de Unesco opgenomen als
werelderfgoed.
4.30 uur rijden, zuidwaarts van Chiang Mai. 5.30 uur
rijden noordwaarts van Bangkok, door Ayutthaya, Lopburi,
Uthai Thani en Pichit. 1 uur vliegen van Bangkok,
en: je landt op het mooiste vliegveld van Thailand!

Sukhothai historisch park is een uitgestrekt gebied
vol met prachtige ruïnes van paleizen en tempels.
In Sukhothai is ook een kunstschool, beroemd om
de gracieuze Boeddha's beelden en het met de hand
geschilderde keramiek. Op het lantaarnfestival (Loy
Kratong) doen de licht- en geluidsshows en speciale
decoraties het glorieuze verleden van Sukhothai
herleven. Bezoek Si Satchanalai, een ander deel van het
werelderfgoed door Unesco op 40 km van Sukhothai stad.
In de buurt van Si Satchanalai, is er een dorp genaamd
Baan NaTon Chan, bekend om de prachtige rijstvelden,
heerlijke rijstnoedelrecepten, mooie traditionele stoffen
en –uiteraard- vriendelijke lokale mensen.

Loei
Loei is een charmante landbouwprovincie in het noordoosten van
Thailand. De belangrijkste attractie is het Chiang Khan district,
gelegen aan de westelijke oever van de Mekong rivier, die als
grens dient met Laos aan de andere kant. Chiang Khan heeft
elegante monumenten en een traditionele manier van leven in een
prachtige natuurlijke omgeving.
Eén uur vliegen vanuit Bangkok. 4.30 uur rijden vanuit Sukothai,
doorheen Pitsanulok.

worden de hoofdwegen begrensd door oude traditionele houten huizen.
Hoewel velen van hen zijn omgevormd tot kleine hostels, coffeeshops
en restaurants, hebben de gevels hun traditionele architecturale
stijl behouden. In de ochtend, voor zonsopgang, zullen honderden
monniken langs de straten lopen om mensen uit de stad (en bezoekers)
te ontmoeten die wachten om voedsel aan hen te doneren. Bezoek
na de spirituele ceremonie de ochtendmarkt, die een levensechte en
pittoreske plek is. ‘s Avonds verandert de hoofdweg in een gezellige
avondmarkt met lokale ambachtelijke producten.
Bezoek in Chiang Khan de Wat Si Khunmueang tempel en het Si Song
Rak gedenkteken, breng hulde aan de Grote Boeddha van Si Kok
Ngiw, fiets langs de Mekong rivier, wandel de Phutok berg op voor
een panoramisch uitzicht, breng een boek mee om te lezen aan de
rivieroever of huur een boot om te varen bij zonsondergang. Een
Mekong-cruise bij zonsondergang is magisch.

Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima, of kortweg "Korat", is de poort
naar het noordoosten van Thailand, komende
vanuit Bangkok. We gaan meestal naar Korat voor 2
belangrijke attracties: het Khao Yai nationaal park,
Unesco werelderfgoed voor biodiversiteit, en de
duizendjarige Khmer- tempel van Phimai.
3 uur rijden vanuit Bangkok.
Het bos van Khao Yai, is het hele jaar door te bezoeken.
Voorzichtig in het moessonseizoen. Raadpleeg altijd de
gids of de parkwachter.

In Khao Yai nationaal park is het vochtige tropische woud weelderig, uitgestrekt
en diep. Er zijn veel routes beschikbaar voor trekking naar watervallen, want
er zijn meer dan tien opvallende watervallen te ontdekken. Op sommige paden
zijn er enkele observatieplatforms, van waaruit we kunnen wachten om wilde
dieren in hun natuurlijke omgeving te zien. Ga 's nachts mee op de nachtsafari
in een pick-up truck en gebruik uw lamplicht om nachtdieren te vinden. Heel
spannend en leuk! Slaap in het huis van de rangers of in een kleine bungalow in
de jungle die door de autoriteiten van het park ter beschikking wordt gesteld.
Khao Yai is een Unesco-Werelderfgoed locatie voor biodiversiteit.
Phimai historisch park onthult een indrukwekkende zandstenen tempel
gebouwd in de 11e eeuw toen het noordoosten van Thailand nog deel uitmaakte
van het grote Khmer-rijk.

Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani ligt op 614 km ten noordoosten
van Bangkok. Het is de meest oostelijke provincie van
Thailand, op de grens met Laos, gemarkeerd door de
Mekong rivier.
1 uur vliegen van Bangkok, of: neem een nachttrein
vanuit Bangkok!
De machtige stromen van de Mekong rivier vormden
hier een vreemd landschap van Sam Phan Bok, wat
betekent "drieduizend vijvers", precies in de rots,
waardoor een mysterieus oppervlak als dat van de
maan ontstond. Bij zonsondergang wordt de plaats
hypnotiserend.
Rij naar het zuiden, bezoek Pha Taem nationaal
park. Niet alleen kan men de schoonheid van het
droge woud in de tropische savanne zien, er is ook
een klif waar we prehistorische schilderijen kunnen
bewonderen.
Verder naar het zuiden gloeit de tempel van
Phu Prao (Sirindhorn-tempel) in het donker bij
zonsondergang. Dwaal rond op deze prachtige plek
voordat u een verkoelend resort in de buurt van het
meer van Sirindhorn vindt om te overnachten.

Deze provincie is ideaal voor
degenen die houden van lange
familie road trips outdoor en het
authentieke platteland.

Lopburi
Lopburi, gelegen op 140 km ten noorden van Bangkok,
is een oude nederzetting die in de 17e eeuw een
belangrijke stad werd toen koning Narai van Ayutthaya
besloot om hier zijn paleis en herenhuizen voor
buitenlandse ambassadeurs te bouwen. Tegenwoordig
is het restant van die bouwwerken een resem
prachtige ruïnes. Voor degenen die van geschiedenis
houden en al in Ayutthaya zijn geweest, is Lopburi een
geweldig alternatief.
2.15 uur rijden vanuit Bangkok, of een trein van
Bangkok naar Lopburi – minder dan 3 uur!

In de stad Lopburi zijn er naast Phra Prang Sam
Yod nog andere historische monumenten te
ontdekken en kan je duiken in het verleden van
het glorieuze koninkrijk Siam.
Bezoek het paleis van koning Narai, het huis van Wichayen
en Wat Phra Mahathat, enz. Stop onderweg even bij een
zonnebloemenveld bij de berg Jeenlae voor een paar kiekjes.
Lopburi is een geweldige dagexcursie vanuit Bangkok.

Samut Songkram
Samut Songkram is een kleine provincie, gelegen op 80
km ten zuidwesten van Bangkok. Samut Songkram wordt
beschouwd als de "next door garden" van Bangkok omdat
het weelderig groen is met plantages die worden bevloeid
door talloze kanalen en rivieren. Deze waterwegen hebben
geleid tot vele drijvende markten waar lokale producten
worden verkocht. De meest bekende zijn pomelo's,
kokosnoot, bananen en vele andere soorten fruit, maar
ook zeevruchten, want de provincie heeft ook een zeekust.
Samut Songkram is een geweldige dagtocht vanuit
Bangkok. De meeste drijvende markten zijn in het weekend
geopend.
1.15 uur rijden vanuit Bangkok.
Uiteraard is een bezoek aan de drijvende markten zoals
Amphawa, Bang Noi, Tha Kha, Don Manora, een aanrader.
De 'spoorwegmarkt' of Talad Rom Hoop, waar kraampjes
en daken worden opgevouwen om plaats te maken voor
een trein als die langskomt, is een intrigerende plek om te
bezoeken. Culturele sites: Wat Bang Koong (een hal bedekt
met boomwortels) en het Thaise erfgoed van Koning Rama II.
Huur een boot om te varen tussen de groene plantages (als
het nacht is, stellen sommige schippers voor om bezoekers
mee te nemen om vuurvliegjes te zien), een fietstocht
te maken naar de plantages of een lokaal familiehuis te
bezoeken om te leren hoe je suiker kunt maken van sap van
de kokosbloesem.

Rayong
eilanden van deze provincie, Koh Samet en Koh Man Nok
zijn de favoriete weekend strandbestemmingen voor
inwoners van Bangkok. Ze gemakkelijk toegankelijk zijn, en
worden vooral bezocht door de jongere generatie. Op Koh
Samet kan je overnachten, op Koh Man Nok niet.
2.30 uur rijden vanuit Bangkok naar Ban Phe en
vervolgens een boot naar Samet. Een traditionele
vissersboot heeft 2 uur nodig om naar Samet te gaan,
terwijl een speedboot er maar 30 minuten over doet.
Voor Man Nok eiland is er maar één resort, een duurzaam
familiebedrijf. Best contact opnemen met het resort om de
boot te regelen.
Bereisbaar bijna het hele jaar door. In november,
december en januari kan de zee te ruw worden.

Koh Samet is een klein eiland in de Golf van Thailand. Het
heeft ongeveer 12 stranden aan de oostkust. Samet staat
bekend om zijn witte zandstranden en blauwe, warme,
heldere water. Het is ook een levendig eiland omdat het
vrij dicht bij Bangkok ligt. De meest populaire stranden
zijn Had Sai Kaew en Ao Phai. De resorts op de stranden
bieden redelijke prijzen. Voor wie rust en exclusiviteit
zoekt, is er de westkust van het eiland, die maar één
strand heeft: Ao Prao, met prachtig strand en luxe resorts.
Koh Man Nok is een klein, bijna privé, eiland in de Golf
van Thailand. Het enige beschikbare resort op het eiland
wordt gerund door een Thaise familie die zorgt voor
duurzaam toerisme. De stranden op Koh Man Nok zijn
prachtig met wit zand en kristalhelder water. Vlakbij ligt
het eiland Koh Man Nai, zich een centrum bevindt voor het
behoud van zeeschildpadden, dat een bezoek waard is.

Chanthaburi
Chanthaburi is een zeer interessante stad om te
bezoeken, op 250 km ten oosten van Bangkok.
Totaal onbekend bij de toeristen en absoluut
authentiek! De stad heeft een mooie oude stad aan
een rivier, weelderige bossen in nationale parken,
fruitboomplantages en ijzingwekkende zeekusten.
Men kan een dag of twee in deze provincie
doorbrengen op weg naar (of terug van) Rayong of
Trat.
3.30 uur rijden vanuit Bangkok.

Het hele jaar door bereisbaar, maar in
juni-juli heeft het een bonus omdat
dan de tropische vruchten rijp zijn.

De stad Chanthaburi heeft een mooie oude stad aan een rivier met
lokale winkels en restaurants in houten huizen, authentieke markten,
en de edelsteenmarkt (goed voor luxe winkelen als je een deskundig oog
hebt). De grootste katholieke kerk van Thailand is hier gevestigd, wat als
het multiculturele aspect van Thailand bevestigt.
Op het platteland kunnen bezoekers een fruitboomplantage bezoeken,
om een vers fruit te plukken en het onder de boom te proeven.
Beroemde vruchten zijn hier durian, lynchee, rambutans, en selak. Een
onvergetelijke smaakervaring! Daarnaast is er de natuurlijke vijver
“Pliu” waar bezoekers kunnen baden. Of ga naar het strand om te
relaxen en te zwemmen, voordat u verse zeevruchten uitprobeert die
klaargemaakt zijn volgens de pittige Thaise recepten.

Trat
Op 320 km oostelijk van Bangkok, ligt Trat: een kustprovincie met vele
paradijselijke eilanden in de Golf van Thailand. De eilanden van Trat liggen
relatief ver van Bangkok, dus ze blijven minder bekend en minder bezocht
(en iets duurder). De stranden op die eilanden zijn wit zandpoeder
en het water is kristalhelder en warm. U begrijpt: een idyllische
strandvakantiebestemming.
1 uur vliegen van Bangkok naar Trat, dan een taxi naar de pier, en een
boot naar de eilanden. (er zijn verschillende pieren voor verschillende
eilanden) Alternatief: 4.30 uur rijden van Bangkok direct naar een pier,
daarna met een boot naar de eilanden.
Zelfde klimaat als dat van de Andaman zee, dus tussen oktobernovember tot april-mei is het beste.
Koh Chang eiland is na Phuket het 2e grootste eiland van Thailand. De
beste stranden zijn onder andere White Sand Beach, Lonely Beach, het
strand van Ao Prao, het strand van Kai Bae, en Long Beach.
Koh Mak eiland is een klein eiland met een sterke gemeenschap die
zich inzet voor het behoud van authenticiteit en duurzaamheid. Er zijn
ongeveer 20 resorts, familie gerund, en een kleine marktplaats. Heel erg
rustig en vredig. De beste stranden zijn Ao Suan Yai, Ao Pra en Ao Khao.
Koh Kood (of Ko Kut) is het verst weg, maar het water en de natuur
zijn hier ongelooflijk mooi. Favoriete activiteiten zijn hier zwemmen
en snorkelen met kleurrijke vissen en kajakken in ondoordringbare
mangrovebossen. Boswandelen (met een gids) is ook geweldig. De beste
stranden zijn Yai Kee Beach, Klong Chao Beach, Bang Bao Beach, Ao Prao
Beach, Ao Tapao Beach, en Ao Klong Hin Beach.

Phang Nga
Phang Nga ligt op 760 km ten zuidwesten van Bangkok. Het ligt
tussen de Andaman zee in het westen en de Baai van Phang
Nga in het zuiden. De meeste bezoekers kennen de baai van
Phang Nga van de James Bond fim “The Man with the Golden
Gun'. Naast de Baai van Phang Nga zijn er nog veel meer
minder bekende attracties.
1 uur vliegen van Bangkok
naar Phuket en dan een taxi
naar het naburige Phang Nga.
De beste periode is tussen
(oktober-)november en april(mei). De moesson waait van
juni tot september. De zee kan
ruw en regenachtig worden.
Maar de hotels worden heel
betaalbaar.

Ten westen van de provincie, aan de warme Andaman
zee, is het strand van Khao Lak een juweeltje. Mooi wit
zandstrand en helder smaragdgroen water. Er is een
grote keuze aan resorts.
In het zuiden van de provincie is de baai van Phang Nga
een must. Voordat je naar de baai gaat, stop je bij het
uitzichtpunt van Samed Nang Chee om het hele prachtige
landschap met dramatische bergen, blauwe zee en groene
mangrovebossen te bekijken. Binnen de provincie zijn de
bossen dicht en bieden ze avontuur, zoals kajakken in
de Sang Neh rivier, ook wel de 'Little Amazone' genoemd.
Verderop in de Andamanzee zijn er twee sublieme
arcipels: Mu Ko Surin en Mu Ko Similan. Fantastische
plekken om te duiken en te snorkelen.

Krabi
Krabi ligt op 780 km ten zuidwesten van Bangkok.
Het is vooral bekend om zijn prachtige stranden met
dramatische bergen als achtergrond (Ao Nang Beach en
Railay Beach) en natuurlijk om zijn prachtige eiland, Ko
Phi Phi dat helaas gesloten is voor publiek tot 2022. Krabi
heeft andere eilanden en stranden die minder bekend
zijn en maar steeds goed bewaard gebleven en prachtig.
1 uur vliegen vanuit Bangkok
De beste periode is tussen (oktober-) november
en april (mei).

De moesson waait tussen juni en september.
De zee kan ruw en regenachtig worden. Maar
de hotels zijn zeer betaalbaar.
Ao Nang is een groot en mooi strand – en ook het drukste
Het is ook een locatie waar bezoekers met een boot naar de
eilanden kunnen gaan.
Andere stranden zijn Tham Phra Nang strand, Klong Bang
Muang en Tub Kaek. In Ao Tha Len kan je kajakken te midden
van een prachtig landschap. In het binnenland vind je de
Emeral Pond, de Tha Pom rivier, vele watervallen en zelfs
een thermale warmwaterval.

Trang
Op 840 km ten zuiden van Bangkok ligt Trang aan de zuidwestelijke
kust van Thailand, aan de Andaman Sea. Bezoekers gaan meestal
naar Trang om op de idyllische eilanden te verblijven. Voordat u
op de boot stapt, als u tijd heeft om langs de stad te gaan, kan u
genieten van Trang's beroemde gastronomie.
1 uur vliegen vanuit Bangkok, taxi naar de pier en boot naar
de eilanden.

De beste periode voor Andaman Sea is tussen oktober-november en
april-mei. De moesson is tussen juni en september. De zee kan erg ruw
en regenachtig worden. (Maar hotels zijn een stuk goedkoper.)
Ko Muk eiland heeft mooie stranden en helder water, een vissersdorpje,
een mangrovebos, en de Emerald Cave. Ko Libong eiland telt een grote
vissersgemeenschap met stranden die niet echt paradijselijk zijn maar
wel geschikt voor wildobservatie (dugong, dolfijn, zeevogels…).
Ko Lao Liang heeft een prachtig strand en wateren is perfect voor een
dag-uitstapje. Het is niet mogelijk om er te overnachten.
Ko Kradan heeft uitzonderlijk kristalhelder blauw water, ideaal om
te zwemmen en te snorkelen. Ko Ngai is een klein eiland met ondiep
kristalhelder water en een lang en ononderbroken wit zandstrand.

Satun
Satun is misschien wel het best bewaarde verborgen
juweeltje, op bijna duizend km ten zuidwesten van
Bangkok. Maar voor diegenen die tijd en motivatie
hebben om de reis te make,, zal er een enorme
beloning zijn. De eilanden in de provincie Satun zijn zo
verbazingwekkend dat bezoekers het klassieke comfort
echt niet zullen missen.
1 uur vliegen vanuit Bangkok naar Trang of naar
Songkhla, vervolgens ongeveer 2.30 uur rijden, dan
naar de Pakbara pier en dan per boot naar de eilanden.

De beste tijd is tussen november en april of mei. De moesson
zorgt voor een woelige zee in juni-september op gang. Sommige
eilanden zijn tijdens het natte seizoen gesloten.
Ko Lipe is het beroemdste eiland hier in de buurt vanwege het
ongelooflijke blauwe water en het rijke onderwaterleven. Er
is een groot aanbod aan accommodatie beschikbaar. Andere
eilanden in de buurt zijn Ko Rawi, Ko Adang, Ko Bulon, Ko Khai.
Het zijn stukken van het originele tropische paradijs. Satun
heeft een geopark voor wie van geologie houdt. Kajakken rond
die prachtige steenformaties biedt een onvergetelijk moment.
Het eiland Tarutao, in het maritieme nationale park Tarutao,
ooit Thailand's Alcatraz voor politieke gevangenen, is wild,
mysterieus en mooi.

Phatthalung
Phatthalung ligt op 850 ten zuiden van
Bangkok. Het is aan de Golf van Thailand. Het
meest interessante hier is echter niet de zee.
Phatthalung heeft een uitgestrekte zone van
overstroomde vlaktes, meren en moerassen,
waar vissers en boeren in alle eenvoud hun
leven leiden. Dit is authentiek Thailand, sereen,
ideaal voor een paar dagen complete rust.
1 uur vliegen van Bangkok naar Trang of naar
Songkhla en dan 1 uur rijden naar Phatthalung.
Ga naar Pak Pra rivier. Zoek een resort in
de buurt van de locatie waar de rivier Pak
Pra uitmondt in het meer. Dit is de beste
plek om de authentieke Thaise levensstijl te
observeren. Visnetten staan hoog in het water
en reflecteren zichzelf in de spiegel van het
meer, geen geluid, alleen vissersboten en
vogels. Huur een boot om vroeg in de ochtend
te varen op het meer, om de zonsopgang te zien
achter de ontelbare visnetten, om een bezoek te
brengen aan een overstroomd rijstveld, om te
kijken naar de lokale vissers die aan het werk
zijn. Neem 's middags je favoriete boek mee om
aan het water te lezen. ‘S avonds diner in een
lokaal restaurant: een perfecte dag!

Je kan Phattalung
het hele jaar door
bezoeken.

Ga naar Thale Noi ('kleine zee') watervogelreservaat. Huur een bootje
om er 's morgens vroeg heen te gaan om een veelheid aan rode en
roze waterlelies en andere bloemen van de waterplanten te zien.
Neem een camera mee om mooie vogels te fotograferen. Pas op voor
de waterbuffels.
Stop bij de Varni coöperatie om te zien (of zelfs te leren) hoe je zakken
maakt van gedroogde Krajood (een soort zeer taai, gedroogd gras).
Dit is de schattigste souvenir om mee naar huis te nemen.

Nakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat is een grote provincie op 790
km ten zuiden van Bangkok. De meeste toeristen gaan
naar het naburige Samui, en zien deze provincie over
het hoofd. Hoewel er veel interessante en authentieke
bezienswaardigheden te bezoeken zijn, zowel voor de
natuur als voor de cultuur, zijn deze volledig buiten de
gebaande paden.
1 uur vliegen van Bangkok.
Bijna het hele jaar door. November en december zijn nat.

Bezoek in de stad de grote witte chedi van Wat Phra
Mahathat, waarschijnlijk het oudste en belangrijkste
boeddhistische bedevaartsoord in het zuiden van
Thailand. Bezoek op het platteland het dorp Kirizongm,
omgeven door bergen en fruitbomen. Schone lucht
gecombineerd met authentieke gastvrijheid. Ga zeker
kijken naar de Krung Ching en Promlok watervallen
weggestopt in een weelderige jungle.
Geniet aan de kust van het warme water van de Golf
van Thailand. De stranden zijn hier rustig en lokaal, het
beste voor gezinnen. De beste stranden zijn onder andere
Khanom, Sichon, Nai Pret. Huur op een mooie dag een boot
om in de Khanom-baai de roze dolfijnen te observeren.

