bijlage Zuidelijke Parels van Thailand
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Fietsend langs kleurrijke tempels, smalle klongs en vele eetstalletjes ontdekken we Bangkok. Hoe leuk is het
om op deze manier een andere kant van deze wereldstad te ontdekken. Na een paar dagen laten we de stad
achter ons en zakken we af naar het schitterende regenwoud van het Khao Sok National Park waar we op
zoek gaan naar krijsende gibbons, spelende apen en fluitende tropische vogels. Via de beroemde Phang Nga
baai met haar opmerkelijke rotsformaties in zee, belanden we op het exotische Krabi en Phuket. Luieren in
een hangmat, drinken uit een kokosnoot. Tropischer wordt het niet.
INFORMATIE
Bij aankomst in Bangkok ontvang je van de reisleiding een reisbeschrijving met praktische informatie
(vertrektijden, nuttige tips enz.) en een beknopte weergave van optionele maaltijden en excursies geïntegreerd in
je reisprogramma.
I.v.m. een gewijzigde, strikte Thaise regelgeving, mogen enkele tempels en parken alleen begeleid worden door de
lokale Thaise gids (Engelssprekend). Uw Nederlandssprekende reisleider kan je uiteraard voorafgaand aan de
bezoeken van zoveel mogelijk informatie voorzien.
TRAJECT PER NACHTTREIN
Reizen met de trein door Thailand is een belevenis apart. Je deelt de trein met vele Thai. Je legt soms leuke
contacten. Je dient rekening met elkaar te houden. Zo leer je veel van land en volk. Vanuit de trein
kan je 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 je wat te eten (echt Thais) en te drinken kunt kopen. Personeel loopt
meestal ook door de trein met gekoelde dranken. Voor vertrek met de treinreis kan een maaltijd georganiseerd
worden.
Bagage in de trein
Uit veiligheid gaan de koffers mee aan boord tijdens de treinreis. Let wel, er is voldoende plaats is voor een (1)
koffer en een (1) handbagage per persoon.
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 je 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 Bangkok-Surat Thani per nachtbus wordt afgelegd.

BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Totaal te betalen voor toegang tot paleizen, tempels, overige historische bezienswaardigheden en natuurparken
etc. Het totaalbedrag voor de entreegelden bedraagt ca. THB 300 p.p. (ca. €9 p.p.)
Optionele maaltijden
Tijdens een rondreis in Thailand is het van het grootste belang veilig te eten, daarom zal de reisleiding de
beste locaties uitkiezen voor je. Gezien de ligging van sommige hotels, zijn we betreffende diners beperkt tot de
keuken van ons hotel. Voor een vlot verloop van zaken wordt gevraagd met de groep te dineren.
Indicatie kosten: lunch in lokaal restaurant THB 300-350 p.p. (ca. € 9-10 p.p.), diner in lokaal restaurant THB 400-450
p.p. (ca. € 12-13 p.p.).
Optionele excursies
Bovenop het reisprogramma kan je ter plaatse nog een aantal leuke en interessante optionele excursies boeken:
Bangkok:
-Welkomstdiner THB 600 p.p. indien vluchttijden het toelaten (ca. € 18 p.p.)
-Klongtour met lunch THB 900 p.p. (ca. € 27 p.p.)
-Diner in de Baiyoke Sky Tower THB 1.000 p.p. (ca. € 30 p.p.)
-Diner Cruise THB 1.600 p.p. (ca. € 48 p.p.)
Khao Sok NP:
-Chiew Lan Lake (hele dag, incl. lunch, entreegelden en kanotocht) THB 2.400 p.p. / €71 p.p.
Krabi:
-Dagexcursie per speedboot naar de Phi Phi eilanden THB 2.200 p.p. (ca. €65 p.p.)
-Jungletocht met warmwaterbronnen en de smaragden poel THB 1.500 p.p. (ca. € 45 p.p.)
Phuket:
- Koh Yao fietstocht THB 2.900 (ca. € 86 p.p.)
Voor de actuele koers, zie bijvoorbeeld www.wisselkoers.nl.
Genoemde optionele excursies zijn volledig vrijblijvend en kunnen bij de reisleiding geboekt en betaald worden.
Houdt wel rekening met het feit dat door omstandigheden prijsveranderingen mogelijk zijn. De aangegeven
prijzen in het overzicht zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van wijzigingen en gaan uit van een deelname van
minimaal 10 personen. Indien er minder dan 10 deelnemers zijn, zullen er andere prijzen
gelden. De reisleiding zal je hierover ter plaatse informeren.
Fooien
In Thailand is het geven van een fooi heel gebruikelijk. Uiteraard mag het nooit een verplichting zijn, maar het
wordt min of meer wel verwacht als waardering voor de bewezen dienst(en). Fooi maakt een belangrijke aanvulling
op het lage salaris van de mensen tewerkgesteld in de horeca en toerisme. Om je te helpen volgens de lokale
maatstaven fooi te geven, kan je deelnemen aan onze fooienpot. De inleg per persoon
voor de volledige rondreis bedraagt ca. THB 700 per persoon (ca. € 21 p.p.). Dit bedrag wordt beheerd door de
lokale gids en wordt verdeeld onder hotel-/restaurantpersoneel en chauffeurs (bussen, boten, enz.). De fooienpot
heeft geen betrekking op optionele excursies. Gids en reisleider delen niet mee in de fooienpot. Indien je tevreden
bent met hun prestaties en een fooi wilt geven, kan je onderstaande bedragen als richtlijn aanhouden:
- gids: € 1 à 2 per persoon per dag (= € 4 voor Bangkok)
- reisleider: € 1 à 2 per persoon per dag (= € 20 voor de 10-daagse begeleiding)
Entreegelden, fooien, evt. lunches en optionele excursies kunt u bij de reisleider in Thaise Baht betalen.
Noot: bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.

MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn
dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook
niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een
beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je
minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je
voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie
toelichten, neem dan gerust contact met ons op
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap is
belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken qua
verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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