Dagtour 3 naar Ratchaburi.

Deze dagtocht kenmerkt zich door de grote verscheidenheid aan bezienswaardigheden.
Wij bezoeken namelijk grotten, botanische tuinen, dierenpark, berg met Boeddhabeeld, een heeel oude
Cheddi met een liggende Boeddha en een pottenbakkerij en misschien zelfs nog een heilige berg.
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 Ratchaburi.
Onze eerste stop is bij de prachtige grot van Khao Bin,. Op de
weg er naar toe moeten wij misschien voorzichtig met de auto
tussen de apen door rijden. Die namelijk overal op de weg zitten.
De grot heeft een lengte 300 meter vanaf de ingang en biedt
verbazingwekkende formaties van stalactieten en stalagmieten.
De verlichting is ook spectaculair.
Wel moeten we er rekening mee houden dat het binnen warm en
vochtig is, maar de grot is goed toegankelijk.
Na dit bezoek rijden we een heel klein stukje verder naar een
enorm park, met daarin botanische tuinen, aparte bomen, een
opvangstation voor wilde dieren, waaronder zelfs de tijger.
Helaas mogen we hier niet binnen, i,v,m, besmettingsgevaar.
Maar we gaan wel even kijken naar een dierentuin aan de
overkant waar dieren leven die niet meer welkom waren bij
particuliere eigenaren, of die in beslag zijn genomen, of waarvan
er teveel waren in een dierentuin. We lopen langs de dieren, met
een prachtige achtergrond van planten en rotsen. Af en toe steekt
er een aap over die, niet in een hok thuishoort.
Je vraagt je af wie betaalt dit allemaal? Bij navraag blijkt dat de
Thaise koning te zijn. Onder zijn bescherming kan dit park
bestaan.
We gaan weer verder, tot we ineens een enorm Boeddhabeeld
op een berg zien. We rijden met onze bus langs de steile weg
omhoog. Daar genieten we van het prachtige uitzicht en binnen
van de aparte Kuan Yin beelden.
Daarna gaan we een plekje zoeken voor de lunch, We kunnen
kiezen voor Thais of iets anders. Iedereen beslist voor zichzelf.
Na de lunch gaan we weer verder. Opeens zien we aan de
linkerkant een enorme liggende Boeddha, en daarnaast een heel
oude Cheddi. Hier gaan we even kijken.
Daarna op weg naar de grootste keramiekfabriek van Ratchaburi.
Hier werkt men nog hetzelfde als 100 jaar geleden. Alles
handwerk en de 100 meter lange oven wordt nog met hout
gestookt. Prachtig om hier even rond te snuffelen en soorten
bewerkingen te observeren. Ook de eind resultaten met de
prachtige kleuren te bewonderen.

Daarna gaan we weer richting huis. Mocht er nog voldoende tijd zijn, dan stoppen we even bij
de heilige berg Khao Yoi.

Rond 18:00 uur bent u weer terug op uw vakantieadres waar u kunt terug kijken op een
prachtige en gezellige 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.

