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4-daagse trip naar Zuid-Thailand 
Deze 4-daagse tour brengt ons naar prachtige natuurgebieden in het zuiden van Thailand, waar 
ook cultuur en historie niet zullen ontbreken. Wij overnachten in uitstekende 3 sterren hotels en 
maken onderweg prachtige boottochten langs mangrovebossen, door kokosnotenplantages en 
het beroemde stuwmeer van Kao Sok. We wandelen door wetland en komen via trappen in 
grotten met prachtig uitzicht over de zee. We bezoeken een 160 miljoen jaar oud oerbos. 
Onderweg komen we ook in musea, oude tempels en aquarium. 
Kortom weer een prachtige mix van natuur, cultuur en historie. 
  
Dag 1 
We vertrekken rond 8:00 uur uit Hua Hin en/of Cha-am 
richting het zuiden.  
Na zo,n anderhalf uur rijden komen wij in een 
natuurgebied met zo’n driehonderd pieken. We maken 
een wandeling tussen de apen, over vlonders door een 
mangrove bos. Vervolgens varen we met een boot over 
de rivier langs de mangrovebossen en langs prachtige 
vissershaventjes naar de open zee. We maken ook een 
wandeling over een lange brug door een meer, vol met 
lelies. 
De volgende stop is aan een prachtig strand met een 
eenzame tempel. Voor de diehards onder ons is er een 
trap met 294 treden, die ons naar een prachtige grot 
brengt met bijzondere Boeddhabeelden en waar we ook 
kunnen genieten van het prachtige uitzicht over de baai. 
Daarna rijden wij naar ons hotel waar de liefhebbers 
gebruik kunnen maken van een heerlijk zwembad. 
  

Dag 2 
Na het ontbijt bezoeken we eerst een bijzondere 
tempel in de bergen met mooie beschilderde 
ramen en deuren en een prachtig uitzicht. Dan 
verder naar het zuiden, waar we onderweg een 
oud paleis van een prins bezoeken met het 
bijbehorende museum.  
De laatste attractie van deze dag is een 
schitterende boottocht door de kanalen van een 
uitgestrekte kokosnotenplantage.  

We varen door de prachtige natuur waaronder een tunnel van palmbladeren.   
  
Dag 3 
Vandaag weer een hoogtepunt in deze mooie reis 
namelijk het stuwmeer van Kao Sok.  
We maken een twee uur durende boottocht over het 
indrukwekkende stuwmeer met de vele woeste rotsen 
en bergen. Op een van de eilanden in het stuwmeer 
kunnen we zelfs nog genieten van een heerlijk kopje 
koffie. 
Na de lunch rijden we naar het nationale park van 
Khao Sok. Dit is een160 miljoen jaar oud oerbos, waar 
we een paar uur in rondlopen tussen de oeroude bomen en waar we regelmatig worden begroet door 
allerlei apen die langs de kant naar ons kijken. 
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Dag 4 
Vandaag alweer de laatste dag van onze 4-daagse trip. 
Het wordt een lange rit terug naar Cha-am dus we 
vertrekken vroeg. We maken onderweg natuurlijk wel 
een paar mooie stops o.a. bij een interessant museum, 
waar we een film over de typhoon Gay zien die hier 
zo’n dertig jaar geleden heel veel schade aan de 
omgeving heeft aangericht. De speciale effecten bij 
deze film maken het bijna levensecht. De volgende stop 

is een prachtig aquarium en daarna ons afscheidsdiner in Cha-am. 
 
Voor actuele prijzen zie Website: www.gidsbussaya.nl: 
Of mail: bussayagids@gmail.com  
Of vul contactformulier in:  https://www.dagtoers-huahin-chaam.nl/?page_id=4631 
Of bel: +66 859797824. 
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