
Tuk Tuk eventyr i ThailandTuk Tuk eventyr i Thailand

25.948,-
Fra-pris pr. person i kr.

15 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Tag med på en helt igennem eventyrlig rejse i det nordlige
Thailand, hvor I med Tuk Tuk glider gennem de smukke
landskaber omkring Chiang Mai. Med udgangspunkt i den
hyggelige by Chiang Mai, byen med de mange templer, går turen
rundt til omkringliggende landsbyer, hvor I vil opleve at komme
helt tæt på lokalbefolkningen. Landbyerne er omgivet af grønne
områder med skove, rismarker og bjerge. I vil besøge smukke
nationalparker, opleve spændende dyr, besøge et elefanthjem,
sejle på bambusflåder og besøge det lokale bjerg-folk. Et af
turens højdepunkter er nationalparken Doi Inthanon ved
Thailands højeste bjerg.
Undervejs overnatter I på fine hoteller og resorts. Inden I for
første gang sætter jer tilrette i jeres Tuk Tuk, vil I modtage Tuk
Tuk køreundervisning, så I er sikret en sikker tur rundt på
Nordthailands landeveje.

Udforsker det nordlige Thailand i et behageligt
tempo

Kan komme tæt på lokalbefolkningen

Oplever den utrolige natur med nationalparker,
bjerge, rismaker og tæt skov

Mulighed for at besøge de lokale bjerg-folk

Undervejs bor I på gode hoteller og resorts
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Thailand. Der vil være et
flyskifte undervejs. I ankommer til Thailand i morgen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Chiang
Mai
I lander i Bangkok Suvarnabhumi lufthavn i løbet af
dagen. Der er flyskifte til indenrigsfly mod Chiang Mai i
det nordlige Thailand. Der er ca. 1 times flyvning, inden I
lander i Chiang Mai.

Bagagen modtages, og i ankomsthallen venter en
chauffør, der skal køre jer til jeres hotel i Chiang Mai. I

kommer til at bo godt og centralt i den gamle bydel, nær
mange af byens smukke templer.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet
Indkvartering: Bodhi Serene eller tilsvarende

Dag 3: Chiang Mai
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen i dag er på egen
hånd til at udforske denne smukke by ved floden Ping.
Chiang Mai kaldes ofte 'kulturens vugge' og er med sine
mange gamle templer bestemt en særdeles vigtig by i
forhold til thai'ernes selvforståelse. Der er rigtigt meget
at se og opleve i Chiang Mai og en enkelt dag er som
oftest for lidt til at komme hele vejen rundt, men vi har
herunder fremhævet nogle af de væsentligste
seværdigheder. Ting, man bør se, hvis man er her for
første gang.

Chiang Mai gamle muromkransede bydel
Gemt bag en voldgrav og 700 år gamle fæstningsmure
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finder I den gamle bydel, der stadig er byens bankende
hjerte. Et 'must see' sted med sine snævre gader, fine
boutique hoteller, gamle templer, charmerende
gadesælgere og farverige markeder er et rent
skatkammer af oplevelser. Den gamle bydel er en
attraktion i sig selv og man bør bruge lidt tid her for at
sanse den vidunderlige stemning.

Templet Wat Phra That Doi Suthep
Templet Wat Phra That Doi Suthep er ganske enkelt
unikt. Beliggende på et højdedrag lidt udenfor byen med
en majestætisk udsigt over Chiang Mai er dette tempel
et af de mest hellige i Thailand. Buddhistiske pilgrimme
valfarter hertil især ifm. buddhistiske højtider.

Templet 'landemærke' og mest iøjnefaldende struktur er
den 24 m. høje guldbelagte chedi, der står midt i templet.
På en klar solbeskinnet dag glimter det guldbelagte tårn
og kan ses fra Chiang Mai.

Doi Suthep templet kan dateres tilbage til det 14.
århundrede og sagnet bag dets grundlæggelse er
kendetegnende for Thailand; fuld af mystik og magi. De,
der er betaget af stedets åndelighed, kan tage
meditationskurser i 'The International Buddhism Center'
på stedet.

Templets åndelige vigtighed understreges af at den
thailandske kongefamilie, har deres eget palads -
Bhubing Palace - på tempelgrunden. Paladset er bygget i
1961 og tjener, ud over at være residens for
kongefamilien, som 'hotel' for vigtige, udenlandske

gæster.

På tempelområdet findes også et par små bjerglandsbyer,
som også kan besøges.

Templet Wat Phra Singh
Chiang Mais mest ærede tempel er Wat Phra Singh, der
ligger centralt i den gamle, muromkransede bydel.
Templet domineres af stort, mosaikbeklædt helligdom.
Templet er ganske velstående, hvilket kan ses på
overdådigt udsmykkede klosterbygninger og det
fantastisk velplejede og veltrimmede tempelområde.
Dette tempel er et sandt pilgrimsmål for buddhister, som
kommer her for at ære den berømte Buddha statue,
kendt som Phra Singh (løve Buddha), som befinder sig i
Wihan Lai Kham, som er et mindre kapel umiddelbart syd
for den store hvide, stupa, som knejser på
tempelområdet. Denne Buddha statue siges at være
kommet fra Sri Lanka i 1367. Det lille kapel er mindst lige
så storslået udsmykket som hovedtemplet.

Når I går rundt på tempelområdet, så læg også mærke til
tempelbiblioteket, kaldet Ho Trai. Det er let genkendeligt
på rødlige teakfacader og fine stuk, som præger
bygningen.

Tempelområdets dominerende, hvide pagoda, er i den
kendte Lanna-stil og bygget af kong Pa Yo i 1345. Ofte er
pagoden indhyllet i orange klæde.

Templet Wat Chedi Luang
Wat Chedi Luang er ikke storslået på samme måde som
Wat Phra Singh, men imponerer alligevel kolossalt på
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grund af tempelområdet imponerende, centralt
beliggende stupa fra 1441. Den enorme murstenspagode
i Lanna-stil og med de mange elefantfigurer, var
sandsynligt en af de største bygningsstrukturer i det
'antikke' Chiang Mai. Stedet betydning i historien
understreges også af af Thailands helligste Buddha,
smaragd Buddhaen i Bangkok, befandt sig her indtil
1475.

Templet blev for mange år tilbage delvist ødelagt af
enten et jordskælv eller ifm. krig med Myanmar og var i
mange år i sølle forfatning. Det rettede japanske penge
og UNESCO penge op på i 1990'erne.

I hovedtemplet finder I den ærede Buddha statue, kaldet
Wat Phra Attarot, flankeret af to disciple. På
tempelområdet findes en række teakpavillioner, hvor af
en af dem huser en stor, liggende Buddha.

Nyd også synet af de allesteds nærværende munke, der
bor og lever på tempelområdet.

Kommer I ind på tempelområdet via Th Phra Pokklao,
kan I ikke undgå at lægge mærke til det storslåede
tempel Làk Meuang, som er den anden vigtige grund til at
besøge stedet.

Wat Phan Tao
Wat Phan Tao er vel nok Chiang Mais mest atmosfære
fyldte tempel i den gamle bydel. Beliggende lige ved
siden af Wat Chedi Luang er dette utrolige
teaktræstempel et sandt mesterstykke. Her finder I en

enorm bedesal, der bæres af 28 gigantiske søjler i
teaktræ og med sidepaneler i mørk teaktræ. Den
perfekte ramme for den graciøse guld Buddha for enden
af bedesalen.

Ved aftenstiden er det muligt at få et sublimt billede af
de orangeklædte munke, der bedende lyser op mod den
mørkebrune baggrund. Et postkort værdigt. Dette
tempel er særligt atmosfærefyldt under Visakha Bucha
festivalen i maj/juni, hvor utallige 'butter lamps' lyser
tempelområdet op.

Wat Umong 'skovtempel'
Dette historiske skovtempel ligger i udkanten af byen,
men kan nemt nåes med en tuk-tuk. Templet ligger midt i
skoven og er berømt sit det gamle tempel, samt ikke
mindst den murstenstruktur, som templet står på. Denne
struktur rummer flere tunneller, bygget omkring år 1380
for den 'gale' munk Therachan. I tunnellerne finder I flere
Buddha statuer. Meget interessant og anderledes.

På tempelområdet går der både køer, rådyr, kyllinger
m.m. rundt, drevet af stedets munke. Her finder I også en
kunstigt anlagt sø. Læg mærke til den udmagrede
'burmese style' Buddha i sort sten, som I finder bag
templet.

Talat Warorot- byens ældste offentlige marked
Dette marked et det ideelle sted for at komme tæt på
byens sjæl og indbyggerne. Her findes nærmest utallige
boder, der sælger stort set alt, lige fra normale ting til
husholdningen til små buddhafigurer til de små
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åndehuse, der står foran enhver bygning i Thailand. Her
kan man bruge rigtig meget tid og gøre en god handel.
Men husk at prutte om prisen; det er en del af
fornøjelsen og forventes næsten!

Lige ved siden af Talat Warorot ligger Talat Ton Lam Yai,
byens blomstermarked og syd for flere basarer med guld,
tøj, metervarer m.m.

Nyd dagen i Chinag Mai.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Bodhi Serene eller tilsvarende

Dag 4: Chiang Mai-Mae
Wang (45 km)
Nyd morgenmaden på jeres hotel og gør jer klar til at Tuk
Tuk eventyret kan begynde. kl. 10.00 afhentes I på jeres
hotel her i Chinag Mai og køres til Mae Wang området
syd for Chiang Mai. Her ligger jeres 'Base Camp', hvor
Tuk Tuk'erne og guiderne venter på jeres ankomst.

I er forventeligt fremme i Mae Wang kl. 11.30, hvor I
bydes velkommen af guiderne og hotellets personale. I
checker ind på jeres værelse, efterfulgt af frokost på en
lokal, hyggelige restaurant. Under frokosten vil jeres
guider fortælle om de kommende dages eventyr i det
nordvestlige Thailand.

Herefter er det retur til Base Camp og træningen med at
køre jeres egen Tuk Tuk kan begynde. Man tænker
sikkert ' kan jeg mon det?' 'Det lyder helt skørt', men
samtidig prikker det også til eventyreren i én. Træningen
i at køre Tuk Tuk'en er meget detaljeret og intet bliver
overladt til tilfældigheder. Den flere timer lange træning
afsluttes med en 'køreprøve', som alle skal bestå før man
kan lukkes ud på de thailandske veje.

Et par ord om Tuk Tuk'en...
Tuk Tuk'en her er en specialudgave af de versioner,
mange måske har set og prøvet i Thailand på et tidligere
tidspunkt. Denne version er særligt indrettet til at kunne
klare sig i det ofte snoede og stejle bjergterræn og
samtidig yde ekstra komfort og udsyn for kører og
passagerer. Der er Blue Tooth højtalere, så I kan nyde
jeres favoritmelodier under turen. Ydermere kan taget
rulles til side, hvis I har lyst til lidt sol i ansigtet.

Efter endt træning er I nu klar til at begive jer ud på de
thailandske veje for at teste Tuk Tuk'en og blive endnu
mere fortrolig med køretøjet og omgivelserne. I kører ad
smalle, snoede veje i nærområdet og passerer
charmerende landsbyer og fascinerende templer. Ved et
af templerne vil I modtage en velsignelse for det
kommende eventyr, som et eksempel på hvordan
lokalområdet interagerer med munkene og det lokale
tempel.

Tilbage i Base Camp er det tid til at slappe af og blive
frisket op, inden det er tid til middag på en lokal 'country
pub'. Ypperlig mad, fed musik og en smuk udsigt over
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markerne er vel en ganske passende afslutning på en
herlig dag, hvor tankerne uvilkårligt går til de kommende
dages unikke og autentiske eventyr i dette skønne hjørne
af 'Smilets Land'.

The Mae Wang National Park
The Mae Wang National Park ligger ca. 45 km sydvest for
Chiang Mai. Parken ligger i Tanonthongchai
bjergkæden, som man finder fra 400 m til 2.000 moh.
Denne bjergkæde er igen en del af den større Doi
Inthanon bjergkæde. Bjergkæden føder tre floder Nam
Mae Chaem, Nam Mae Wang og Nam Mae Teun alle
bifloder til den større Ping flod, som løber gennem bl.a.
Chiang Mai.

Nationalparken er et yndet aktivitetsområdet og her kan
man bl.a. vandre, opleve Karen landsbyer, elefantlejre,
vandfald og sejle på bambusraft ned ad floden

Mae Hong Son Loop
Jeres tuk-tuk eventyr som begynder for alvor om et par
dage, efter en dag imorgen med træning her i Mae Wang,
og er sandsynligvis et af de bedste 'Road Trip', som I kan
gøre i Thailand. Dette Road Trip er almindeligvis kaldt
'Mae Hong Son Loop' og er en 600 km lang rundrejse,
ofte ad snoede bjergveje, der begynder og slutter i
Chiang Mai og tager jer gennem det mest betagende
landskab og idylliske og autentiske byer i det
nordvestlige Thailand, som tænkes kan.

The Mae Hong Son Loop tager jer bl.a. til Mae Sariang, en
fredelig, afsidesliggende by ved bredden af Yuam floden,

til Mae Hong Son med masser af smukke, 'burmese-style'
templer, gennem bjergtagende solsikkelandskaber så
langt øjet rækker, til den kinesiskinfluerede by Baan Rak
Thai og sluttelig til idylliske Pai. Altsammen på een og
samme rejse.

Har I aldrig kørt i bjerge før, så kommer I til at lære det på
denne utrolige rejse for her venter 1860+ hårnålesving.
Lyder det af meget? Ja, men antallet er checket igennem
og det er sågar muligt at købe en T-shirt på markedet i
Mae Hong Son, hvor teksten 'I conquerede the 1860
curves of Mae Hong Son' er påtrykt.

Turen ad Mae Hong Son Loop er legendarisk blandt
'Roadies' som den perfekte måde at opleve Thailands
nordvestlige provins, der er fuld af de smukkeste
landsakber og en kulturel autenticitet som få steder
tilbage i det efterhånden velordnede land.

Nyd dagen i jeres camp i Mae Wang.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Mae Wang 'Base camp'

Dag 5: Mae Wang (70 km)
Efter morgenmaden er der lidt yderligere kørselstræning,
baseret på hvad I lærte i går. Derudover en gennemgang
af de mange små detaljer, der kan opstå under den næste
dages rejse rundt.
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Så er det tid til den første fulde dag med oplevelser i jeres
egen Tuk Tuk. Dagen i dag byder på templer, vandfald,
små stammelandsbyer i bjergene, elefant Camp og
rafting ned af en flod på en bambusflåde.

I kører gennem den smukkeste landskab og forbi
charmerende landsbyer op til et tempel, beliggende på en
bjergtop, hvorfra der er en helt uforlignelig udsigt til den
omkringliggende natur, herunder mod bjergene ved Doi
Inthanon, som er morgendagens rejsemål.

Videre op igennem dalen ad smalle veje på vejen til et
fantastisk 'Elephant Home', der er førende i kampen for
at fjerne elefanterne fra deres 'normale' funktion som
trækdyr, og i stedet fokuserer på at skabe omgivelser for
dyrene, hvor mennesker kan lære om og tilbringe tid med
elefanterne, på elefanternes præmisser og ikke vores! I
tager det roligt frem mod dette sted, for at I får gjort jer
fortrolige med køretøjet og kørsel i de uvante omgivelser.

Fremme ved 'Elephant Home' hører I om elefanterne og
hvad holdet omkring elefanterne har gjort for
vedvarende at forbedre dyrenes liv. Efter denne fyldige
introduktion venter frokosten, som nydes i umiddelbar
nærhed af elefanterne. Efter frokost har I muligheden for
at tilbringe mere tid i nærheden af dyrene og sammen
med deres Mahout. I kan være med til at made dem og
følge med dem og deres Mahout ned til floden for deres
daglige bad. En særegen oplevelse at være så tæt på de
enorme dyr.

Dagens aktiviteter slutter med en fredfyldt sejlads ned

ad floden på en bambusflåde. Nyd de frodige omgivelser
og naturens lyde, mens I adstadigt driver ned ad floden.
Der er sikkert mulighed for, at I kan prøve at være
'rorsmand' på flåden.

Turen tilbage til Base Camp giver jer mere køreerfaring
med Tuk Tuk'en, og efterhånden får I mere og mere styr
på og erfaring med det uvante køretøj.

Tilbage på Base Camp er der tid til afslapning og til at
blive frisket op, inden det er tid til dagens kulinariske
højdepunkt, middagen på en lokal familierestaurant.

Aktiviteter: Besøg i et elefanthjem og rafting på bambus
flåde
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Mae Wang 'Base camp'

Dag 6: Mae Wang-Doi
Inthanon (85 km)
Der er tidlig morgenmad i dag for Mae Wang området
skal forlades og eventyret fortsætter dybere ind i det
thailandske bjerglandskab mod landets højeste
bjergtinde, Doi Inthanon.

Tuk Tuk konvoyen sætter igang fra Base Camp i Mae
Wang og i den forreste Tuk Tuk sidder jeres guide og
fører trygt og sikkert konvoyen gennem et spektukulært
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landskab og via smalle bjergveje op mod toppen af Doi
Inthanon. Dagens første 20-30 km er relativt flade med
bløde kurver på vejen, men snart stiger det og rigtige
bjergveje med hårnålesving, utroligt sceneri og små
Karen landsbyer venter på vejen mod toppen.

I kan roligt regne med at konvoyen vækker opsigt, når I
nærmer jer toppen. Det er ikke normalt at se en Tuk Tuk i
disse omgivelser, så folk i de små landsbyer spærrer
virkeligt øjnene op, når I kommer forbi. Det er samtidig
en fin anledning til at komme i kontakt med
lokalbefolkningen, og I gør da også stop undervejs for at
få en kop kaffe og en snack, og på den måde også støtte
de små samfund.

Ud på eftermiddagen ankommer I til jeres indkvartering
her i bjergene. I skal bo i den lille Karen landsby Mae
Khlang Luang. Herfra kører I videre mod bjergtoppen i en
anden form for transport - en 'songtaew', som er en taxa
tilpasset fra en pick-up bil. Den har lidt flere
hestekræfter end Tuk Tuk'en. Fremme på toppen af Doi
Inthanon har I muligheden for at benytte jer af nogle af
de vandrestier, der er i området og nyde den enestående
og bjergtagende udsigt.

Tilbage i landsbyen er det tid til at blive frisket op inden
aftensmaden, en traditionel Thai BBQ, der indtages i
romantiske omgivelser med udsigt over rismarker og i
lyset fra den nedadgående sol. En perfekt afslutning på
en endnu en perfekt dag i Thailand.

Doi Inthanon

Dio Inthanon er med 2.565 meter Thailands højeste
bjerg, hvilket giver store skift i vejret, som man normalt
ikke ser i Thailand. I nationalparken finder I nogle af de
mest fantastiske vandfald i Chiang Mai provinsen, såsom
det mægtige Wachirathan og Mae Ya's fantastiske
kaskader. Parken er også populær for dens mange
vandreruter på toppen, såsom Kew Mae Pan, hvor man
kan vandre langs bjergryggen.

Der er utallige ting at tage sig til i Doi Inthanon, og på
grund af hvor smuk og tilgængelig Doi Inthanon er, er det
et af de bedste steder at besøge.

Parken er opkaldt til ære for kongen Inthawichayanon,
en af ??de sidste konger i Chiang Mai, der var bekymret for
skovene i det nordlige Thailand og ville bevare dem. Efter
hans død blev hans rester placeret i parken, som han
havde beordret, og skoven blev omdøbt til Doi Inthanon.
Floraen består af fugtige stedsegrønne skyskove,
sphagnummose, tør stedsegrønne, fyrretræ, blandet
løvfældende teaktræ og dipterokarpskove i de lavere
højder.

På grund af kontinuerlig krybskytteri og habitatændring
er de fleste af de større pattedyr i området som elefanter
og tigre blevet udryddet fra parken for årtier siden.
Nogle pattedyrarter som vildsvin, gibbonaber og hjorte
lever stadig i parken. Der er i øjeblikket omkring 65
kendte pattedyr i nationalparken, hvoraf halvdelen er
flagermusarter.

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
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Indkvartering: Karen Hill Tribe Village

Dag 7: Doi Inthanon |
Junglevandring
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag er det tid til at lade
Tuk Tuk'en hvile sig, og i stedet aktivere jer selv med en
herlig aktiv dag i Doi Inthanon National Park, som er som
skabt for de, der gerne vil vandre og opleve naturen helt
tæt på.

Under ledsagelse af en ekspert trekking guide skal I
udforske den nærliggende fantastiske skov med en
vandretur på ca. 6 km. En tur, der byder på såvel utrolige
udsigter som smukke vandfald.

Der serveres frokost i løbet af vandreturen, og husk at
jeres guide er et omvandrende leksion i flora, fauna og
områdets befolkning, så spørg løs! Jo flere spørgsmål, jo
gladere bliver de for at øse ud af deres viden.

I er tilbage på jeres hotel sidst på eftermiddagen, i tide til
at kunne slappe lidt af, nyde en kølig drink måske og ikke
mindst det betagende landskab, inden aftenens
festmåltid nærmer sig.

Aktiviteter: Guidet vandretur i junglen
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Karen Hill Tribe Village

Dag 8: Doi Inthanon-Mae
Sariang (160 km)
Nyd morgenmaden på hotellet. Det er tid til at vende
tilbage til vejen, og I forlader nu Doi Inthanon National
Park og kører i sydvestlig retning mod Mae Sariang, der
ligger ganske nær grænsen til Myanmar.

Den første del af dagens kørsel går gennem spektakulært
landskab og ad stille og rolige veje, mens de sidste få
timers kørsel på vejen til Mae Sariang går ad
'hovedvejen'. I dag tager vejen jer dybt ind i hjertet af
'rural Thailand'. Skovklædte, stejle bjergsider og snoede
veje med skarpe sving er på programmet også i dag, og
glem ikke at stoppe for at interagere med de lokale,
stoppe for at nyde udsigten og få en kop dampende god
kaffe eller blot for lige at tage en slapper og lade Tuk
Tuk'en køle lidt af.

I ankommer til Mae Sariang sent på eftermiddagen og
tjekker nu ind på et virkeligt lækkert resort, beliggende
direkte ved floden.

Mae Sariang er en hyggelig by, der bestemt er værd at
udforske. Byen har et fascinerende mix af thailandsk og
burmesisk kultur (byen er hjemsted for mange Myanmar
muslimer), nogle interessante templer samt mere end én
interessant lokal bar at besøge. Alternativt kan I også
bare slappe af ved poolen med en kold øl og nyde
udsigten til floden i skæret fra den synkende sol. Eller
måske lidt af det hele.
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Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: River House Hotel eller tilsvarende

Dag 9: Mae Saraing-Mae
Hong Son (165 km)
Efter en god nats søvn og en god gang morgenmad er I nu
klar til mere eventyr på de thailandske veje. Turen i dag
tager jer nordpå langs grænsen til Myanmar på vejen
frem mod en af de mere kendte byer i det nordvestlige
Thailand, nemlig Mae Hong Son, som har lagt navn til
rundturens navn 'Mae Hong Son Loop'.

Endnu en dag gennem spektakulært landskab ad en af
Thailands mest bjergtagende veje frem mod Mae Hong
Son og jeres indkvartering denne aften. Der vil være
masser af stop undervejs for evt. at skifte kører, men
også for at lade sig betage af natursceneriet og snakke
med jeres medkørende om de unikke oplevelser, I er
deltagere i. En dag, hvor kameraet for alvor kommer i
brug!

Undervejs gøres der holdt ved en af - efter sigende -
Thailands bedste 'road side' restauranter. Et sted, hvor
det også er muligt at blive udfordret betydeligt på sine
kulinariske interesser (hvad med råt bøffelkød?).

Ud på eftermiddagen når I frem til Fern Resort, der ligger
i udkanten af Mae Hong Son. Fern Resort skal være jeres

base de næste to nætter. Dette resort har efterhånden
nærmest en legendarisk status blandt Tuk Tuk rejsende
på grund af de charmerende bungalows, der ligger spredt
rundt i rismarkerne, omgivet af skov, og med den - måske
- bedste bar i verden til at nyde en solnedgang, komplet
med inifinity poolen. Måske store ord, men når I har
været der, nikker I givet anerkendende. I disse
omgivelser har en Singha øl aldrig smagt bedre!

Bedre afslutning på en dag kan man næppe tænke sig.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Fern Resort eller tilsvarende

Dag 10: Mae Hong Son
En dag til afslapning og til at opleve Mae Hong Son på
egen hånd, og til at lade Tuk Tuk'erne hvile lidt for at de
kan være klar til morgendagens tur.

Der er ikke planlagt nogle aktiviteter, så I bestemmer
selv 100%. Det er fristende at tage en slapper og lade de
foregående dages mange oplevelser bundfælde sig ved
kanten af den dejlige infinity pool. Det er heller ikke så
dårligt.

Men hvis I ikke vil lade chancen for yderligere aktiviteter
gå fra jer, så kan vi foreslå enten at tage en vandretur ad
den 8 km lange rute fra hotellet og gennem skoven eller
tage ind til Mae Hong Son og udforske byens og dens
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smukke templer og farverige gadeliv.

Jeres guider er mere end klar til at rådgive jer mht.
oplevelser i nærområdet.

Aktiviteter: Valgfri 8 km vandretur gennem skoven
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Fern Resort eller tilsvarende

Dag 11: Mae Hong Son-Pai
(120 km)
Efter morgenmaden er der afgang fra Mae Hong Son og
Tuk Tuk kursen sættes nu mod byen Pai, som er en af
Thailands mest berømte bjergbyer. Vejen dertil er IKKE
lige ud af landevejen men byder igen på et utal af
bugtede bjergveje og skarpe sving og ikke mindst nogle
af de stejleste veje på denne rejse.

Nyd det spektakulære natursceneri undervejs, stop i de
små bjerglandsbyer I kommer igennem og glem ikke at
nyde den fantastiske kaffe, der serveres i højderne her.

Der stoppes for frokost ved de fantastiske Lod Caves på
vejen, og måske skulle I unde jer at se nærmere på det
enorme grottesystem med en lokal guide, - de er
fantastiske! I kan bl.a. nyde grotterne på en bambusflåde
på floden, der løber gennem systemet.

Flere utrolige vistaer og muligheden for yderligere pit
stops venter, bl.a. ved den enorme 'Hill Tribe Swing'
(kæmpegynge) inden I ud på eftermiddagen kører ned i
dalen, hvor Pai ligger.

I skal bo på Phu Pai Art Resort, som ligger 5 km udenfor
Pai, midt i rismarkerne og med storladen udsigt, hvor I
end vender jer. Resortet byder på en dejlig pool, hvor
dagens hændelser kan tales igennem, udsigten nydes og
de mange oplevelser generelt, som denne rejse har budt
på, kan bundfældes.

Nyd en skøn aften på resortet eller tag ind til Pai for en
hyggelig aften i autentiske omgivelser.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Phu Pai Art Resort

Dag 12: Pai
En hel dag i Pai til at udforske byen og omegnen på egen
hånd. Tuk Tuk'en får lov til at hvile sig oven på
gårsdagens bjergetape. Det er ikke fordi, der mangler
ting at foretage sig i Pai området, men måske har I bare
lyst til at slappe af ved poolen og nyde livet og den
forrygende udsigt. Jeres guider er klar til at rådgive jer
om, hvilke muligheder der er for oplevelser i Pai.

Pai
Pai er en 'picture perfect' lille by i det nordlige Thailand
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ca. midtvejs mellem Chinag Mai og Mae Hong Son og har
været en drømmedestination for mange rejsende i
Thailand gennem årene. Beliggende smukt i en frodig dal
omgivet af bjerge på alle steder, er det som om at Pai har
sin helt egen tidszone. Mange der kommer til Pai,
kommer der netop for at komme helt ned i gear. Pai har
hele tre hovedstrøg med den sceniske Pai flod skærende
gennem byens østlige del.

Det smukke landskab, som omgiver Pai, kan opleves på
forskellig vis men 'Bamboo rafting' og 'white water
rafting' er nogle af de mest populære aktiviteter.
Vandring i bjergene et fascinerende alternativ ligesom
shopping på byens farverige markeder altid er populært.
Varme kilder og besøg i nogle Karen landsbyerne i
bjergene er ligeledes på manges ønskeliste.

Pai har en levende kunstscene med mange cafégallerier;
noget som gennem årene har tiltrukket mange
kunstnertyper.

Pais største attraktioner:

Byens generelle afslappede atmosfære
Byens sceniske bymidte og idylliske
flodpromenade
Solnedgang ved Wat Phra That Mae Yen udenfor
byen. Magisk udsigt herfra.
Pai Canyon (eller Kong Lan)
Buddha Bamboo Bridge, 800 m lang bambusbro
hen over rismarkerne

World War II Memorial Bridge
Santichon Yunnanese Village
Muang Paeng varme kilder

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Phu Pai Art Resort

Dag 13: Pai-Mae Wang
(180 km)
Nyd morgenmaden på resortet og gør klar til det sidste
stræk på Tuk Tuk eventyret ad det berømte Mae Hong
Son Loop. Det kan lyde som en kliché, men rent faktisk
har vi gemt det allerbedste af Nordthailands natur og
kultur til dette sidste stykke vej.

180 km. ren magi er i vente med varme kilder, Karen
landsbyer med teak templer, enorme Buddha hoveder i
skoven og selv Thailands egen 'Rio de Janeiro' (vi røber
ikke, hvorfor det hedder sådan, det finder I ud af på
dagen). En dag, hvor I ikke blot er 'off the beaten track'
men helt 'off the map'. Bedre kan det ikke blive. En dag,
hvor det sande Thailand opleves og autenticitet,
spiritualitet, naturundere, 'smilet land' er ord, som for
alvor for betydning og mening.

Sent på eftermiddagen er I tilbage i Base Camp i Mae
Wang med god tid til at blive frisket op og få slappet lidt
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af inden den afsluttende middag på en lokal landsby
restaurant. Tid til at skåle rundt om bordet og sige tak til
jeres medrejsende for en fantastisk tur og dele fælles
rejsefortællinger fra denne rejse og måske fra andre.

Den helt rigtige måde at slutte denne rejse, hvor I har
oplevet det sande Thailand helt uden filter.

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
Indkvartering: Mae Wang 'Base camp'

Dag 14: Afrejse fra Chaing
Mai
I bliver transporteret til lufthavnen i Chiang Mai, hvorfra
I flyver mod Danmark

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 15: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet



Priser og afgange

da
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Rejseperiode November-februar  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
28.248,00 DKK

Rejseperiode Marts-oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
25.948,00 DKK
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Chaing Mai (Thailand) t/r inkl. skatter
og afgifter

Transfer fra lufthavnen i Chaing Mai til jeres hotel i
Chaing Mai

2nætter på hotel i Chiang Mai inkl. morgenmad

Transfer fra Chaing Mai til Tuk Tuk basecamp i Mae
Wang

11 dages leje af Tuk Tuk

Lokal guide på turen i Tuk Tuk

Træning i at køre Tuk Tuk

2nætter på hotel i Mae Wang

2nætter på hotel i Doi Inthanon

1nat på hotel i Mae Sariang

2nætter på hotel i Mae Hong Son

2nætter på hotel i Pai

Besøg i templer og hos lokale samfund

Besøg på elefanthjem

Rafting på bambusflåde

Entre til Doi Inthanon National Park

Guidet junglevandring

På Tuk Tuk turen rundt er der inkluderet 12 x
morgenmad, 4 x frokost og 5 x middag

Rejse- og afbestillingsforsikring

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/thailand/tuk-tuk-eventyr-i-det-nordlige-thailand-93317?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/thailand/tuk-tuk-eventyr-i-det-nordlige-thailand-93317%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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                Bestil                

Efter Tuk Tuk turen er der en nat på hotel i Mae
Wang

Transfer fra Mae Wang til lufthavnen i Chaing Mai

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/thailand/tuk-tuk-eventyr-i-det-nordlige-thailand-93317?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/thailand/tuk-tuk-eventyr-i-det-nordlige-thailand-93317%3E

