Dagtour 2 naar Keang Krachan, park van Kuan Yin en Petchaburi.

Deze dagtocht brengt ons o.m. naar het grote stuwmeer van natuurpark Keang Krachan, het religieuze
park van Kuan Yin, de grotten van Ban Dai It en de beroemde tempel Wat Phra Non.
Rond half negen in de ochtend wordt u bij uw vakantieadres in Hua
Hin of Cha-am opgehaald en vertrekken wij per mini bus richting
natuurpark Keang Krachan.
Dit is het grootste nationale park van Thailand, met een oppervlakte
van 2.915 km2. Het grenst aan de twee provincies Petchaburi en
Prachuab Kirikhan en is een van de belangrijkste gebieden in
Thailand voor flora en fauna.
Wij stoppen bij het stuwmeer. Het uitzicht over het meer, m e t de
achterliggende bergen, is prachtig. Na van dit mooie uitzicht te
hebben genoten rijden we langs het meer naar het
bezoekerscentrum, waar we even rondkijken.
Wij vervolgen onze reis en gaan op weg naar het park, geheel gewijd
aan de boeddhistische godin Kuan Yin, Het is het grootste religieuze
park in Azië met als hoofddoel samenwerking met alle wereldreligiën, voor
wereldvrede.
Op weg hierna toe krijgt U een uitgebreide uitleg over de verschillende
stromingen in het Boeddhisme.
Heel interessant hier is ook het Kuan Yin beeld. Dit is het grootste houten
Kuan Yin beeld in de wereld met duizend armen en duizend ogen. Het is
gesneden uit speciaal hout uit China (cinnammomumcamphora oftewel Kamferhout).
In dit park is heel veel te zien, we leren veel dingen en doen veel nieuwe
indrukken op.
Hierna gaan we op weg richting Petchaburi. Halverwege lunchen we
in een heerlijk Thais restaurant. Dan naar Petchaburi, een zeer
oude stad met een enorm aantal tempels.
Eerst bezoeken wij de grotten van Ban Dai It.
Hierin staan ruim 200 Boeddhabeelden. De grotten zijn voor
iedereen makkelijk toegankelijk.
Dan naar de tempel Wat Phra Non, waar de derde grootste liggende
Boeddha van Thailand ligt.
Daarna nog even naar de overkant waar net een nieuwe tempel
gebouwd is, een zeer bijzondere tempel, maar dat ziet U dan zelf wel.
Tussen 17:00 uur en 18:00 uur bent u weer terug op uw
vakantieadres na een dag, waar weer veel gezien en geleerd is.

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.

