
 
Dagtour 4a - In en rond Hua Hin. 
Deze dagtocht kan alleen op zaterdag.  
Wij bezoeken namelijk een gezellige antiekmarkt die daar alleen op zaterdag is. 
Deze tour omvat heel veel verschillende aspecten, zoals kunst, natuur,  cultuur en bijzondere markten. 
 
Rond 11:00 uur wordt u bij uw vakantieadres in Hua Hin of 
Cha-am opgehaald en vertrekken wij per mini bus naar de 
heuvels net ten westen van Hua Hin. 
Hier bezoeken wij het oorspronkelijke kunstcentrum van 
Hua Hin genaamd; Baan Sillapin Artist Village.  
Dit gezellige Artist Village omvat grote galerijen met kunst 
en antiek, kunstenaarsateliers, een koffie- en cadeauwinkel 
en klaslokalen voor hun zeer populaire lessen schilderen en 
beeldhouwkunst. We zien hier ook veel kunstenaars die aan 
het werk zijn. Baan Sillapin wordt ook veel gebruikt voor 
speciale tentoonstellingen en performance-evenementen. 
Het landschap, de omgeving en de architectuur van Baan 
Sillapin zijn echt prachtig, en het is een van de mooiste 
plekken om een tijdje in de ochtend rond te lopen. 
 
Daarna bezoeken we even buiten Hua Hin, omringd door 
ananasplantages, de zeer beroemde tempel Wat Huay 
Monkol. Deze tempel is niet voor de Boeddha, maar voor 
een beroemde heilig verklaarde monnik Luang Por Thuad, 
die vier honderd jaar geleden in het zuiden van Thailand 
woonde. 
De Wat Huay Mongkol is nogal ontzagwekkend omdat hij 
boven de bomen uitsteekt en van ver te zien is.  
Wij bezoeken hier ook het paviljoen dat gewijd is aan een 
vrouwelijke geest in een boom die vroeg om gered te 
worden en als dank de redder rijkelijk zou belonen. 
Gelovigen komen hier samen, bidden met wierookstokjes en 
vragen om hun wensen te vervullen. Het is ook gebruikelijk 
om onder de enorme houten olifanten langs het standbeeld 
van de monnik te lopen, dit wordt beschouwd als een geluk 
voor de toekomst.  
 
Vervolgens rijden we door de ananasplantages en stoppen 
even om te laten zien dat de ananas echt in de grond groeit 
en niet aan een boom hangt.  
We rijden daarna richting de kust naar Pranburi, waar we 
stoppen bij een prachtig mangrovebos en een kilometer 
over de houten vlonders door het bos lopen, erg 
indrukwekkend. 
 
Aan het einde van de middag rijden we naar de 
antiek/rommel/eet  markt van Pranburi. Dit kleine gezellige 
marktje heeft van alles, echt antiek, maar ook rommel. We 
lopen langzaam over de markt en kopen allerlei lekkere 
hapjes zoals: saté. loempia’s,viskoekjes, enz enz.  



 
Die nemen wij mee naar een uitspanning van een Thai die een prachtige tuin heeft 
met allerlei planten en zelf gemaakte dingen. Daar gaan wij zitten en drinken wat. Een 
menukaart is er niet, want er is alleen water of een blikje bier. We eten daar ook 
gezamenlijk onze hapjes op. Is het niet genoeg, dan kopen we nog wat op de markt. 
Aan het eind delen we gewoon de kosten. 
 
Na alle heerlijke hapjes en drankjes lopen we weer langzaam over de markt terug 
naar onze mini van en bent u tussen 20:00 en 21:00 uur weer terug op uw 
vakantieadres waar u kunt terugkijken 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. 
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