Dagtour 1 Samut Songkhram en Amphawa.

Deze dagtocht, die alleen op vrijdag, zaterdag of zondag is, brengt ons o.m. naar een trein die dwars door een
drukke markt rijdt, een boottocht door de jungle met een bezoek aan 3 unieke tempels en een echte, niet
toeristische, Thaise Floating market.

Rond half negen wordt u bij uw vakantieadres in Hua Hin of Cha-am
opgehaald en vertrekken wij per mini bus richting Sarnut Songkhram,
waar we rond 10:00 uur aankomen.
Daar bezoeken wij het typisch Thaise treinstation Mae Khlong.
Vanuit dit station lopen wij over de rails de markt binnen en wachten
op het bizarre spektakel van de trein, die dwars door de markt rijdt.
We zien hoe de kooplui vliegensvlug hun waren oppakken en luifels
snel verplaatsen. Zodra de trein voorbij is, wordt alles weer snel
teruggeplaatst.
Na een heerlijk fruithapje en wat gedronken te hebben, vervolgen we
onze weg naar de Floating Market in Amphawa. Deze drijvende
markt is alleen in het weekend open en wordt veel door Thaise
mensen bezocht.
Hier liggen houten boten aangemeerd rond de beroemde centrale
brug en serveert men een smakelijk scala aan grote garnalen,
schaaldieren en inktvis. Maar men vindt ook kraampjes met o.m.
heerlijke zoete rijstkoeken.
Hier ligt ook onze privé boot klaar en varen wij de jungle in.
Prachtige natuur en onderweg zien we haast zeker enkele grote
varanen zwemmen, of langs de kant liggen.
Tijdens deze tocht bezoeken wij ook drie heel bijzondere tempels,
waaronder een met ongelooflijk mooi houtsnijwerk en een tempel
met een Boeddhabeeld in een boom.
Na deze enkele uren durende tocht varen wij terug naar Amphawa,
alwaar wij bij de Floating Market van een late maar wel heerlijke
lunch gaan genieten.
Na de lunch krijgt iedereen de gelegenheid om nog even te shoppen
en wat rond te kijken op de markt met zijn locale specialiteiten.
Tussen 18:00 en 19:00 uur bent U weer terug op uw vakantieadres
en kunt u terugkijken op een dag met veel nieuwe indrukken.
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.

