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Donderdag 19 september 2013. 
Vandaag was dan eindelijk de dag 
aangebroken dat we met Tendens op 
vakantie gingen naar Thailand. We 
moesten bijtijds op om, om 10.00 uur op 
Schiphol te kunnen zijn.   
We wisten al wie er mee zouden gaan, 
omdat we op 14 augustus tijdens de 
infobijeenkomst al met elkaar kennis 
hadden gemaakt. Bovendien kenden we 
elkaar al van onze reis naar Kenia. Chris, 

Marcel en Michel waren weer van de partij. Leo was onze reisbegeleider 
en Fred (onze privéchauffeur en gids) zouden we in Thailand ontmoeten. 
Het inchecken verliep allemaal voorspoedig. 
Een half uur later dan de geplande tijd van 13.10 uur vertrok ons 
vliegtuig van Aeroflot (SU2551) naar 
Moskou. Deze vlucht duurde 3 ½ uur. 
Omdat we een ½ uur te laat aankwamen 
moesten we wel doorlopen om onze 
tranfervlucht naar Bangkok te kunnen 
halen. De vraag was dan natuurlijk, of onze 
koffers het ook op tijd zouden redden.  
 
Vrijdag 20 september 
Van Moskou naar het Suvarnabhumi Airport in Bangkok was het ruim 
9 ½ uur vliegen en we hadden over de verzorging niets te klagen.  
Waar we wel over klaagden was, dat onze koffers niet waren 
meegekomen en dat die pas de volgende dag naar ons hotel gebracht 
zouden worden. Gelukkig zat er niets in wat we perse nodig hadden. 
Onze medicijnen hadden we gelukkig in onze handbagage gedaan.  
Na het nodige papierwerk hiervoor geregeld te hebben en geld gewisseld 
te hebben, werden we door Fred met z’n mooie grote Toyota vigo high 
luxe, 4 wheel drive naar ons hotel in Bangkok gebracht. Omdat 
Bangkok een wirwar van straten had en het verkeer een chaos was, 
hebben we een taxi gevraagd om ons de snelste weg te wijzen naar ons 

hotel. Zelfs ons navigatie-apparaat kon dit 
niet beter.  
In Thailand was het 5 uur later dan in 
Nederland. We verbleven in het 4 **** hotel 
Prince palace nabij Bo Bao tower, waar we 
een luxueuze suite met 3 slaapkamers en 
een woonkamer/keuken hadden op de 
23ste etage met een schitterend uitzicht 
over Bangkok.  

Het hotel had verder 2 zwembaden, fitness en nog veel meer.   



In de middag hebben we oa de tempel Wat Po 
bezocht. Hier lag een 60 meter lange, liggende 
Boedha.  
We moesten 
wel onze 
schoenen 
uitdoen om al 
dat moois te 
kunnen 
bewonderen. 
We keken 

onze ogen uit naar al dat pracht en 
praal van de tempels, de beelden, het goud, enz, enz.  

Daarna zijn we met een longtailboot de 
rivier over gegaan om de tempel van  
Wat Arun te gaan bewonderen.  
Marcel heeft deze tempel zelfs nog een 
stuk beklommen.  
In de 
rivier 
zagen 
we 
kanjers 

van vissen zwemmen. 

Bij een gezellig Thais eettentje zijn 
we gaan lunchen. Gelukkig kon Fred 
ons adviseren wat voor eten niet al 
te spijzig en lekker was. 
Daarna zijn we met de taxi terug 
gegaan naar ons hotel en zijn 

sommigen even in bed gedoken of hebben genoten van het heerlijke 
tropische zwembad op de 11de etage.  
’s Avonds zijn we met de taxi naar het 
uitgaanscentrum (sukhumwit-road) 
gegaan. Hier was van alles te beleven 
en een drukte van belang. Zo genoten 
we van de vele markt- en eetkraampjes, 
de gezellige kroegjes, de vele mensen 
neonverlichting, enz, enz.  
Ook hebben we nog heerlijk gedineerd.  
Moe maar voldaan gingen we naar bed. 



Zaterdag 21 september 
Vandaag hebben we eerst lekker 
uitgeslapen dit hadden we wel nodig na 
de vermoeiende, lange vlucht. Er stond 
een enorm ontbijt op ons te wachten en 
we genoten van de vele gerechten, 

vooral de sappige, verse ananas en de á la minute gebakken omeletjes 
naar keuze waren niet te versmaden. Je kon wel merken dat Tendens 
op de hotels zeker niet bezuinigd had.  
Met de taxi zijn we naar de pier gegaan. 
Daarvandaan gingen we een  
2 uur durende privé  boottocht maken 
met een longtailboot over de klongs 
(waterwegen).  Zo zagen we Bangkok van 

een heel 
andere kant. 
 
 

Teruggekomen gingen we eerst lunchen. 
Daarna zijn we met een tuc-tuc naar de 
tempel  
Wat Traimitr 
gegaan.  

Alleen al de rit met zo’n brommertaxi was al 
een belevenis op zich. In de tempel stond een 
echt gouden beeld van 5500kg. 

Daarna zijn we door China-town gelopen. 
We genoten van de Chinese sfeer en de typische 
hapjes en drankjes. Moe van alle indrukken zijn 
we terug gegaan naar het hotel waar we genoten 
van het heerlijke zwembad. Gelukkig waren 
onze koffers ook weer terug. ’s Avonds zijn we 
naar het uitgaanscentrum Kao San Road gegaan, hier hebben we 
heerlijk gedineerd en ook nu konden we weer kiezen wat we lekker 
vonden. Ook hier waren marktkraampjes en winkeltjes in overvloed. Zo 
kochten we bv een mooi horloge en leuke shirtjes. In een gezellig 
barretje waar we getrakteerd werden op een drankje hadden we leuke 
dames aan ons zijde.   



We waren op de hoogte dat dit dames waren die je vooral probeerde te 
verleiden om op jou kosten een duur drankje te kunnen nuttigen. 
Ook nu kwamen we weer laat terug in ons hotel en sliepen als een blok 
op de heerlijke bedden. Wel moesten we erop letten de air-co niet te laag 
te zetten, anders zouden we wel eens verkouden kunnen worden. 

 
Zondag 22 september 
Vandaag zijn we na het heerlijk uitgebreide 
ontbijt met de auto naar de floating market 
bij Ratchaburi (Damnoen Saduak) gegaan. 
Dit is een markt 
van mensen die 
hun waren 
vanuit hun 

bootjes aan de man proberen te brengen. 
Helaas waren er ook heel veel toeristische 
randverschijnselen. Ook nu gingen we 
weer met een longtailboot waar alleen wij inzaten. We vlogen over het 
water en genoten van de authentieke beelden. Marcel en Chris genoten 

nog van een verfrissende kokosnoot.  
Ook probeerden we de stickierijst in een 
bamboestengel en zagen we iemand met een 
enorme slang. Daarna zijn we naar de tempel 
in Nakhon Pathom gereden.  
Hier bezochten we de 127 meter hoge chedi.  
Ook gebruikten we hier de lunch. De meeste 
namen gebakken rijst met kip.  
Daarna zijn we terug 
naar ons hotel in 
Bangkok gereden. 
Toen we in de auto 
zaten regende het 
pijpenstelen. Gelukkig 

hadden we hier geen last van. Het was immers 
regentijd in Thailand en dan komt het met 

bakken uit de 
lucht, om 
daarna weer 
helemaal op te 
klaren.  
 
’s Avonds zijn we gaan eten en 
uitgegaan in de wijk Pat Pong. Ook nu 
was het weer beren gezellig en werd er 
oa gewinkeld, gepooled en gezellig 
gekletst. 



Maandag 23 september 
Vandaag verlieten we ons 
hotel en Bangkok .  
We moesten op tijd in 
Kanchanaburi zijn vanwaar 
onze trein zou vertrekken. Deze 2 uur durende 
treinrit voerde over 
de bekende 

Riverkwai bridge en het traject waar 
duizenden dwangarbeiders onder het 
schrikbarende bewind van de jappen het 
leven lieten. In de trein kwamen er allerlei 
verkopers langs die ons heerlijke hapjes 
verkochten. Het uitzicht vanuit de trein was 
adembenemend en voerde langs rijstvelden, 
diepe ravijnen, rivieren, waterbuffels, jungle 
enz. naar Wang Po richting Nam Tok. 

Hier stapten we uit en pikte Fred 
ons met de auto weer op.  
Na een heerlijk Thaise lunch 
gingen we naar een 
olifantenkamp.  
We genoten van een rit op dit 
enorm grote dier. 
Marcel ging zelfs een stukje door de 
rivier. 
Ook hebben we een tochtje op een 
bamboevlot gemaakt op de 
snelstromende rivier. 

Onderweg hebben we nog wat geklets 
met wat 
monniken, 
hebben we 

een oorlogbegraaf-
plaats bezocht en zijn 
we naar ons  
Goodtimes travel 

hotel in Kanchanaburi gegaan.  
Dit hotel lag aan de rivier en in het hotel hebben 
we gezwommen en aan de rivier gedineerd. Ook nu zijn weer gaan 
stappen, poolen, marcel heeft nog opgetreden met een gitaar, etc. 



Dinsdag 24 september 
Vandaag hebben we eerst lekker 
uitgeslapen. Rond 11.00 uur zijn we 
gaan rijden richting Chang Mai. 
Onderweg zijn we nog gaan lunchen en 
bezochten we een lokale markt.  
Na 400 km zijn we in Sukothai in het 
Ruean Thai hotel gaan overnachten.  
Ze hadden hier een geweldig zwembad. 
’s Avonds 

zijn we uit gaan eten en ook nu weer heeft 
Marcel zijn zang en gitaarspel kunsten 
laten horen. 
 
Woensdag 25 september 
Vandaag hebben we eerst de oude ruïne 
tempels van Sukothai uit de Khmertijd 

bezocht

. 

 
Van daaruit 
zijn we naar 

Chang-Mai gereden. Onderweg zijn we nog 
gaan lunchen en hebben nog een bijzondere 

tempel bezocht.  
Chris en Marcel 
hebben hier nog 
wierook geofferd 
We sliepen in het 

5***** bungalow hotel 
Lanna Boutique 

villages. 
Dit lag niet ver van de Ping rivier.  
We zijn voor het diner naar de night-bazaar 
gereden in het centrum van Chang Mai.  
Ook hier werden weer leuke souvenirs gekocht 
en genoten we van het uitgaansleven. 
 



Donderdag 26 september 
Aangezien wij gisteravond in het donker 
aankwamen konden we niet goed zien in 
wat voor 
een 
ongelofelijk 
mooie 
bungalows 
wij eigenlijk 
sliepen. 

Kosten nog moeite waren bespaart om ons 
te verwennen. Wij ontbeten in een ruimte 
die uitkeek over de schitterend aangelegde tuin met vijvers en zwembad. 

Daarna zijn we naar de beroemde Tempel 
Wat phratat doi Suthep gegaan.  
Deze lag hoog bovenop een berg en had een 
schitterend uitzicht over de 
grote stad Chang mai. Helaas 
was het bewolkt waardoor 
het uitzicht minder was. We 
gingen met een kabelbaan 
omhoog. Later zijn we naar 
een afgelegen bergdorpje 

gegaan waar 
nog het 
inheemse, 
Mong, bergvolk 
woonde. 
 

Daarna zijn we naar een olifantenkamp 
gegaan waar de olifanten allerlei knappe 
kunstjes vertoonden. Zo konden ze echt schilderen, voetballen, 
basketballen, boomstammen opstapelen, darten, enz. 

 
 

 



De route van en naar de diverse plaatsen 
was adembenemend.  
Zo kwamen we 
onderweg ook 
watervallen tegen.  
Na een westerse lunch 
zijn we op speciaal 
verzoek van Michel 
naar een slangen en 

reptielenfarm gegaan. Ook hebben we nog een 
Krokodillenfarm bezocht. Bij beide kon je de 
dieren aanraken en was er een levensgevaarlijk 

show. 
 
Onder-
weg 
stopten 
we nog bij 
een  
gemeen-
schap 
waar 
mensen 
van de longneck tribe 

woonden. De vrouwen hadden allemaal gouden ringen 
om hun nek, om deze 
zodoende uit te rekken. 
We aten hier wat lekkere, 
inheemse hapjes van de 
barbecue. ’s Avonds zijn we 
nog in het centrum van 
Chang Mai uitgegaan en hebben genoten van 
een overheerlijk diner met specifiek Thaise 

gerechten. 
Ook zagen we de oude muren met z’n 
toegangspoort van deze oude stad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 27 september 
Vandaag was het weer tijd om 
verder te gaan. We hadden immers 
maar 14 dagen om zo veel mogelijk 
hoogtepunten van Thailand te 
bezichtigen. 
Wat zou het geweldig zijn om overal 
wat langer te kunnen blijven. 
Vandaag zouden we terug richting 
het zuiden rijden. Onderweg 

Lunchten we in Lampang met z’n leuke 
paardenkoetsjes en bezochten we de oude 
Khmertempel, waar een grote populatie makaak-
apen de wacht hielden in Lop Buri.  

Deze apen waren behoorlijk 
brutaal en stonden op het dak van 
onze auto te dansen en hadden 
zelfs een stuk van onze antenne 
afgegeten. Achteraf gezien toch 
wel heel komisch. In Saraburi zijn 
we gaan overnachten in het Kyo-
un hotel. In dit hotel hebben we 
ook gedineerd en genoten we oa 
van een heerlijke cocktail.  
We maakten hier ook nog een 
Thaise bruiloft mee.  

 
Zaterdag 28 september 
Na het ontbijt hebben we de 
roeiwedstrijden  bezocht. Dit is een groot 
jaarlijks evenement waar soms meer dan 
30 roeiers een slanke boot zo snel 
mogelijk voortbewegen. 

 
 
 
 
We genoten van de leuke sfeer, want de hele stad was uitgelopen en er 
waren allerlei activiteiten. We dronken een cola met ijs uit een zakje en 
genoten van lekkere hapjes, vruchten, etc. 
Geweldig dat onze privé chauffeur en gids, Fred dit allemaal voor ons 
had uitgezocht, zodat we dit konden meemaken. 



Vandaar zijn we verder gereden richting 
het zuiden naar Pattaya. 
Onderweg zijn we gestopt bij een tempel 
met duizenden, vliegende honden 
(grote vleermuizen) in Phanat Nikhom.  
 
Rond 17.30 uur waren we in Pattaya. 
We zaten in het mooie Sabai Wing hotel 
nabij het centrum en strand. 

 

 
Het hotel had 2 schitterende zwembaden.  
 
’s Avonds zijn we naar een professionele kostuum 
/dans/variété show gegaan van Alcazar. 
Daarna zijn we naar een exclusief Italiaans en Thais 
restaurant gegaan, waar sommigen een heerlijke pizza 
namen. Om de avond af te sluiten zijn we naar de walking 
road gegaan.  
Hier waren allerlei  
go-go bars waar schaars 
geklede dames je naar binnen 

probeerden te verleiden.  
Wij hielden het bij een 
gewone bar met 
live-muziek waar 
we konden dansen 
en kletsen. 
Ook zagen we nog een kick-boks wedstrijd.  
Voor dat we het wisten was het alweer laat en 
namen we een taxi met 2 lange achterbanken in de 
laadbak terug naar ons hotel.  
Het was moeilijk om in slaap te komen na zoveel 
indrukken. 



Zondag 29 september 
Vandaag hebben we eerst tot 11.00 uur 
uitgeslapen. We zijn á la 
carte gaan ontbijten in 
Djomtien. Vandaar gingen 
we naar Trat waar we een 
lokale markt bezochten.  

We hebben hier oa een Durian vrucht en 
pompoen gekocht. Het regende hier pijpenstelen. 
Via Laem Ngop hebben we de veerboot naar Ko Chang genomen.  
Dit is een tropisch eiland in het zuid-oosten van Thailand. 
De overtocht duurde ongeveer een ½ uurtje en we genoten van een 
ananas- of watermeloen-shake. Ons hotel zat aan de andere kant van 
het eiland en de weg voerde over steile, bochtige bergweggetjes, dwars 

door een regenwoud. Ons hotel het  
White house Bailian resort lag gelijk aan 
zee. We hadden elk ons eigen bungalowtje 
waar we 3 nachten zouden verblijven.  
De bungalows stonden in een schitterende, 
tropische aangelegde tuin, waardoor kleine 
beekjes stroomde. Allen keken uit op het 
mooie zwembad wat weer grensde aan de 
zee. 

 
Na wat opgefrist te zijn in het zwembad zijn 
we ’s avonds in het plaatsje zelf gaan dineren 
en wat gaan 
poolen.  
 
Moe van de 
reis zijn we 
bijtijds gaan 
slapen. 
 
 
 



Maandag 30 september 
Vandaag konden we heerlijk uitslapen.  
We hadden deze dag geen uitstapjes 
ingepland. Na het 
ontbijt zijn 
sommigen gaan 
zwemmen in het 
zwembad of gaan 
snorkelen in zee. 
Met de lunch 
genoten we van een 
heerlijke 
pompoensoep  en van een papaya-salade 
met garnalen. ’s Middags hebben Chris, 
Michel en Leo zich gedurende 1 uur laten 

masseren voor maar 300 bath  
(40 bath=1 euro) is dus € 7,50. 
’s Avonds zijn we in het naburige plaatsje 
uit gaan eten en wat gaan drinken.  
Er werd hier tevens gepooled en andere 
spelletjes gedaan zoals 4 op een rij of 
blokjes hout zo hoog mogelijk opstapelen. 
Ook nu werd het ongemerkt al weer laat. 

 
Dinsdag 1 oktober 
Vandaag konden we wederom uitslapen.  
Na het ontbijt gingen we met de auto naar de 
andere kant van het eiland en bezochten we 
leuke vissersdorpjes op palen.  
 
Bij een vis-
restaurant 
aten we een 

zelf uitgekozen 
grote vis en hadden 
we tijdens het diner 
een schitterend 
uitzicht op zee en 

de voorbij varende 
vissersboten. 

 



We genoten van de heerlijke 
temperatuur buiten en het betoverende 
uitzicht. In de viskweekbakken zagen 
we enorme vissen zwemmen. 
’s Avonds zijn we nog uitgegaan in het 
plaatsje white sands. 
 
Woensdag 2 oktober 
Ook nu werd er weer uitgeslapen. 

Na het ontbijt hebben Marcel, Michel en Leo weer genoten van een 
ontspannende oliemassage. 
Daarna zijn we met z’n allen 
gaan kanoën op zee.  

 
Hierna zijn we gaan lunchen en hebben de pier 
bezocht met z’n vele leuke winkeltjes. 
Ook hebben we op 
verzoek van Michel een 
waterval bezocht. We 
moesten hier wel 
halsbrekende toeren 
voor uit halen om er te 
komen.  
 

In het regenwoud was 
het een en al avontuur.  

 
Zo moesten we door een 
riviertje waden waarbij we 
onze schoenen niet droog 
hielden en kwamen we nog 
een giftige slang tegen. 



Onze 4 wheel drive kwam nu 
goed van pas, want de weg in 
het regenwoud voerde over 
drassige en hobbelige wegen. 

Wat hadden we hier een fijne en 
veilige wagen aan gehad.  
’s Avonds hebben we een geweldige 
barbecue gehouden Het hotel had 
gelijk aan/op het strand een romantische tafel gedekt en de gerechten 
waren overheerlijk. 

 
Die avond zijn we voor het laatst uitgegaan. 
Morgen zouden we richting het vliegveld 
gaan en was de vakantie weer bijna ten 
einde. 
 
Donderdag 3 oktober 

Ook vandaag konden we uitslapen en nog 
even genieten van het magere zonnetje en 
het zwembad. We gingen om 12.00 uur weg 
om eerst de boot terug naar het vasteland te 
nemen. Onderweg richting Bangkok hadden 
we weer flinke buien. Gelukkig zaten we in 
de auto en hadden we er geen last van. 
Eigenlijk hadden we best geluk gehad met 
het weer. 



Ondanks de regentijd hadden we nauwelijks last van 
de regen gehad en ook de overstromingen die op het 
nieuws in beeld waren zijn ons bespaart gebleven. 
Het weer was over het algemeen bewolkt, maar wel 
warm (30 graden) .  
De overtocht verliep 
voorspoedig en ook de 
autorit terug naar 
Bangkok ging zonder 
problemen.  

We kwamen pas rond 20.00 uur bij ons 
hotel; Ploy khum thong boutique resort 
nabij het vliegveld aan. We hadden moeite 
om het hotel te vinden, want deze stond 
niet in de tom-tom en ook de mensen wisten het niet. Bovendien 
konden we de borden nauwelijks zien door de enorme stortbuien die er 

soms waren. Zoals altijd kwam het goed en 
genoten van het diner in het hotel.  
We gingen op tijd naar bed, want morgen 
stond ons weer een lange terugvlucht te 
wachten.  
Bovendien moesten we al om 06.30 uur op 
om met een shuttle naar het vliegveld te 
gaan. 

 
Vrijdag 4 oktober 
Het inchecken verliep voorspoedig. Leo 
probeerde nog (zonder succes) geld 
retour te krijgen van de koffers die het 
vliegtuig op de heenweg hadden gemist. 
Dit keer ging het vliegtuig van Aeroflot 
wel op tijd weg en kwamen we op tijd in 
Moskou aan. We hadden het geluk dat 

het vliegtuig 
niet helemaal 
vol was 
waardoor we ruim konden zitten of zelfs liggen. 
In Moskou hadden we een overstaptijd van 
ruim 4 uur. 
Ook de vlucht naar Amsterdam verliep 
voorspoedig en zelfs de koffers lachten ons toe 
toen we bij de bagageband aankwamen. 
We waren blij om weer thuis te zijn en onze 
familie / begeleiders weer te kunnen omhelzen. 
Leo kon niet al te lang blijven nakletsen omdat 
zijn laatste trein bijna vertrok. 



Conclusie. 
Wat hadden we een mooie 
reis beleefd en wat 
hadden we veel gezien in 
zo’n korte tijd. De dagen 
waren lang en soms  
vermoeiend. We hadden 
geluk dat we een privé 
chauffeur en gids hadden 
die ons zo snel overal 
heen kon brengen. Dit 
kon omdat  we maar met 
zo’n klein groepje van 3 

deelnemers + 2 begeleiders waren en we allemaal in 
1 auto pasten. De afstanden waren wel enorm. Totaal hadden we ruim 
3500 km gereden. De afstand van Chang Mai naar Ko Chang is te 
vergelijken met de afstand van Amsterdam naar Barcelona. Het verkeer 
rijdt links en was met al z’n brommers, regen, etc soms wat chaotisch. 
Gelukkig heeft Fred hier ervaring mee en heeft ons veilig overal heen 
gebracht. De tom-tom liet het soms afweten, dit leverde wat ongemak 
op. Het eten was heerlijk en de hotels super. We hebben al met al een 
goede indruk gekregen van Thailand. Chris wilde nog wel een keer 
hierheen. Er werd al weer gesproken over de reisplannen van volgend 
jaar.  

Wens jullie heel veel plezier en gezondheid voor de toekomst. 
Zonnige en een liefdevolle groet, Leo van Vliet. 


