bijlage Familierondreis Tropisch Zuid-Thailand
Maak in 15 dagen een rondreis door het tropische zuiden van Thailand. Ontdek samen met andere
gezinnen het bruisende Bangkok, wandel door de jungle en spot dieren tijdens het kajakken in het Khao
Sok National Park. Duik tussendoor regelmatig in het zwembad en smul van de meest heerlijke Thaise
gerechten. Tijdens een bezoek aan de beruchte Bridge on the River Kwai leer je ook de indrukwekkende
geschiedenis van Thailand kennen. Dit alles wordt afgesloten met fijne dagen op het paradijselijke eiland
Koh Samui aan de Golf van Thailand.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Onderstaand een specificatie van de entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen), te voldoen in de
aangegeven valuta.
Jeath Museum

THB 50

Optionele excursies tijdens rondreis (Per persoon bij minimaal 10 deelnemers)
Bangkok
Grand Palace & Wat Phra Keaw incl. lunch
Baiyoke incl. transfer en diner
Klong tour incl. lunch
Klong tour + Wat Arun incl. lunch

THB 1250
THB 1000
THB 900
THB 950

Kanchanaburi
Big Raft op de River Kwai
Ziplining bij Home Phutoey
Hellfire Pass & Erawan Waterval

THB 1250
THB 1790
THB 1700

Khao Sok
Chiew Lan Lake dagexcursie
Khao Sok National Park 2-3 uur

THB 2400
THB 1300

Samui
Snorkelen en kajakken incl. lunch
Samui Eilandtour

THB 2200
THB 950

De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle in deze bijlage genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en
koersverschillen.
FOOIEN
Tijdens je reis zijn er vele personen die voor je klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot voor de chauffeur, gids(en), kofferjongens, kamermeisjes, restaurant/hotelpersoneel etc. voorgesteld worden. Zo hoef je tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te
laten, dit regelt de reisleider voor de hele groep. Houd rekening met een bedrag van ca. THB 700 (ca. €21 p.p.)
per persoon. Dit bedrag staat los van de fooi voor je reisleider. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel
gebruikelijk. Als je tevreden over hem/haar bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi
geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden.
Entreegelden, fooien, evt. lunches en optionele excursies kun je in Thaise Baht betalen, tenzij dit anders
aangegeven is.
LEEFTIJD
De minimum leeftijd voor onze TUI familiereizen is 8 jaar, de maximum leeftijd van de meereizende kinderen is
18 jaar. Mocht één zoon of dochter nét buiten deze leeftijden vallen, neem dan contact met ons op. Voor
bepaalde landen kunnen specifieke regels voor het reizen met kinderen gelden.

TRAJECT PER NACHTTREIN
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, 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 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 Chiang Mai-Bangkok per nachtbus wordt afgelegd.
KAMERS
In de meeste landen hebben de hotels geen familiekamers voor 4 of 5 personen. Wij bieden bij alle reizen dan
ook 2-persoonskamers aan, soms 3-persoonskamers, afhankelijk van de reis. Bij een 3-persoons
kamerbezetting zal het derde bed vaak een uitklapbed/stretcher of iets dergelijks zijn (verwacht geen
supercomfortabele boxspring!). Wij kunnen helaas geen kamers naast elkaar garanderen.
KLEDING
Het beste kun je luchtige katoenen kleding meenemen, een vest voor in het bergland, eventueel
hoofdbedekking tegen de zon en een regenjas of paraplu voor de sporadische regenbuien. Houd er rekening
mee dat je tijdens tempelbezoeken je schoenen uit dient te trekken. Tip: als je niet op blote voeten een tempel
in wilt, houd dan een paar sokken binnen handbereik. Tevens wordt er aangeraden om witte kleding te dragen
tijdens de tempelbezoeken.
MOBILITEIT
Ook al wordt er in steden, stadjes en de natuur volop gewandeld en staan er ook diverse sportieve activiteiten
op de planning… iedereen met een normale basisconditie en een sportieve, avontuurlijke instelling kan overal
aan meedoen.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen het
reisgezelschap is bepalend. Ook jij bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen je rekening te houden met
je medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met jou. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houd je aan het eventuele door de chauffeur/reisleiding bepaalde roulatieschema en
zorg ervoor dat je op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden
voorkom je irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op je vakantiebeleving. Prettige reis!
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