Per nachttrein door Thailand
Reizen met de trein door Thailand is een belevenis
apart. Men deelt de trein met vele Thai, men kan soms
leuke contacten leggen, men dient rekening met elkaar te houden en men kan veel van land en volk leren.Vanuit de trein kunt u genieten van verscheidene
landschappen, levenswijzen en volkstafereeltjes; een
langere treinreis kan dus een interessant en vaak ook
aangenaam onderdeel zijn van de ontdekking van het
Thaise land en volk.
De treinen en compartimenten
De tweedeklas treincompartimenten beschikken over 40 stoelen die voor de nacht worden omgebouwd tot bedden, 20 (10
beneden, 10 boven) aan de linkerzijde van het gangpad en 20
(ook 10 beneden en 10 boven) aan de rechterzijde van het
gangpad. Gordijntjes bij de individuele bedden zorgen voor
wat privacy. Bij elk bed is een leeslampje. Een kussen met
kussensloop, een laken en een deken zijn voorzien.
De compartimenten beschikken verder over centraal geregelde airconditioning en in de meeste gevallen minimaal 1
stopcontact. Er zijn tevens twee wasbakken en ook twee kleine
badkamertjes met toilet en kleine wasbak.
Aan boord van de trein is normaal gesproken een coupé waar
u wat te eten (echt Thais) en te drinken kunt kopen. Personeel
loopt meestal ook door de trein met gekoelde dranken. Op
onze treinreizen bieden we u de mogelijkheid een 'dinerbox'
te kopen voor onderweg.

Bagage in de trein
Uit veiligheid gaan de koffers mee aan boord tijdens de treinreis. Let wel dat er voldoende plaats is voor een (1) koffer en
een (1) handbagage per persoon. Indien u meer bagage mee
aan boord neemt, dient het goed verpakt te zijn.
Handige tips voor de treinreis:
- Er is geen warm water aan boord van de treinen.
- Zorg voor opgeladen foto-/videoapparatuur, scheerapparaten
e.d.
- Aangezien de temperatuur aan boord van de treinen flink kan
schommelen raden we u aan om ook een (fleece)trui en/of een
sjaal bij de hand te houden.
- Handig om bij de hand te hebben: toiletpapier/tissues en
verfrissingsdoekjes.
- Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.
- Stap tijdens stops nooit uit de trein. De duur van de stop is
namelijk nooit helemaal duidelijk.
Voorbehoud
Gedurende speciale periodes of indien de trein niet rijdt, bijvoorbeeld tijdens Thaise feestdagen, kan het voorkomen dat het
traject per bus wordt afgelegd met eventueel een extra hotelovernachting.

