bijlage Thailand & Cambodja
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Dompel je met deze rondreis onder in de cultuur van twee prachtige landen in zuid-oost Azië. Vergelijk de
Thaise glimlach met de Cambodjaanse gastvrijheid. Ontdek de metropool Bangkok per boot en skytrain en
bezoek de vele tempels en het Grand Palace. Verlies je in het soms turbulente verleden van Cambodja.
Bezoek in Phnom Penh de killing fields en het Tuol Slengmuseum, een voormalige gevangenis uit de Rode
Khmertijd en ga op onderzoek uit in de tempels van Angkor. Vind de rust (en misschien wel olifanten) in het
oudste nationale park van Thailand en geniet heerlijk na van alle indrukken die je tijdens de reis hebt
opgedaan aan het zwembad van ons 4-sterrenresort.
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.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Het totaalbedrag voor entreegelden voor paleizen, tempels, overige historische bezienswaardigheden en
natuurparken etc. bedraagt ca. THB 1100 p.p. (ca. € 32 p.p.) in Thailand en ca. USD 70 p.p. (€ 62 p.p) in Cambodja.
Optionele maaltijden
Indicatie kosten Thailand: 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.). Indicatie kosten Cambodja $ 13-16 p.p. (ca. € 12-15 p.p.) in lokaal restaurant. Je
reisleider informeert je hierover.
Optionele excursies
Bovenop het reisprogramma kan je ter plaatse nog een aantal 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 Baiyoke Sky Tower THB 1.000 (ca. € 30 p.p.)
Dagtrip naar de drijvende markt in Damnoen Saduak inclusief lunch THB 1.350 p.p. (ca. € 40 p.p.)
-Halve dag fietsen met Co van Kessel in Bangkok met lunch THB 1.450 p.p. (ca. € 43 p.p.)
Khao Yai
Excursie naar de Bat Cave THB 550 p.p. (ca. € 16 p.p.)
Siem Reap:
Fietsen naar Tonle Sap Lake inclusief boottour en lunch $ 59 p.p. (ca. € 53 p.p.)
Genoemde optionele excursies zijn volledig vrijblijvend en kunnen bij de reisleiding geboekt en betaald worden.
Houdt echter 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 & Cambodja 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 1.450 per persoon (ca. € 43 p.p.). Dit bedrag wordt beheerd door de lokale reisleider en
wordt verdeeld onder hotel-/restaurantpersoneel en chauffeurs (bussen, boten, enz.). De fooienpot heeft geen
betrekking op optionele excursies. Reisleider deelt niet mee in de fooienpot. Indien je tevreden bent met hun
prestaties en een fooi wilt geven, kan je onderstaande bedragen als richtlijn aanhouden:
- reisleider: € 1 à 2 per persoon per dag (= € 22 voor de gehele reis)
Entreegelden, fooien, evt. lunches en optionele excursies kan je bij de reisleider in Thaise Baht in Thailand en
Amerikaanse dollar in Cambodja 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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