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Thailand – helt i nord 

Rejs gennem nogle af de bedste landskaber Nord-Thailand har at byde på, besøg steder af kulturel og 
historisk betydning, såsom Wat Phradhat Doi Suthep, “Long Neck” Karen Padaung Village og  tag med på 
bådtur på Pai River og Golden Triangle. 

 Pris:  fra 11.500 kr. pr. person (excl. fly) 

 Varighed: 7 dage og 6 nætter 

Dag 1:  Chiang Mai – Mae Hong Son 

Fra morgenstunden, ca. kl. 8.30, kører vi fra Chiang Mai ad snoede bjergveje gennem junglen via Pai-dalen 
til Mae Hong Son-provinsen i minivan. Vi stopper flere steder på vejen, bl.a. ved en orkide-farm. Frokosten 
bliver indtaget på den lokale  restaurant i Pai. Inden vi ankommer til Mae Hong Son, besøger vi en 
fiskegrotte, hvor store ferskvandsfisk lever i  grotter på bjergsiden. Vi ankommer til hotellet omkring kl. 17, 
hvorefter der er middag på hotellet. 

Før vi ankommer Mae Hong Son, stopper vi på vejen for at besøge Fish Cave, hvor stor ferskvandsfisk lever 
i en bjergside pool. Ankomme på hotellet omkring kl. 16.30-17.00. Middag på hotel. 

Dag 2:  Long Neck Karen Village 
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Efter morgenmaden tager vi straks af sted for at besøge Karen Padaung Village “Long Neck”. Kvinderne i 
denne landsby er af Karen-stammen (med oprindelse i Centralkina) og bærer traditionelle messingringe om 
halsen. Ved at være en konservativ stamme-landsby kan de bevare deres unikke kultur og traditionener – 
også i fremtiden. 

Efter frokosten sejler vi en tur på Pai-floden og kører derefter tilbage til Mae Hong Son, hvor der er middag 
på hotellet. 

Dag 3:  Mae Hong Son – Chiang Mai 

I dag besøger vi det tidlige morgenmarked og ser på det traditionelle, buddhistiske udbud. Senere tager vi 
på sightseeing ved de buddhistiske temper Wat Nong Jong Kam og Wat Jong Klang, og kører op for at 
besøge Wat Phra Dhat Doi Kongmoo på toppen af bjerget. Herfra er udsigten over den lidt søvnige by helt 
formidabel. Efter frokost er der 6 timers kørsel til Chiang Mai. Her bliver du kørt til dit hotel, hvor der er 
middag. 

Dag 4:  Chiang Mai 

I dag har du en hel dag til at nyde alle Chiang Mais lækkerier, og du kommer på arbejde lige fra 
morgenstunden! Klatr de 290 trin op for at besøge Hilltop Temple of Wat Phrathat Doi Suthep, hvorfra der 
er en spektakulær udsigt over Chiang Mai-området. Frokost indtages på en af de lokale restauranter. 
Senere kan du besøge Sankampaeng-distriktet, der er hjemsted for Chiang Mais berømte håndværk. 
Aftenen står på nordthai-inspireret Khantoke-middag mens elegante dansere opfører traditionel Thai-dans. 

Dag 5:  Chiang Mai – bjergstammer – Chiang Rai 

I dag kører vi mod nord til Chiang Rai gennem bjerglandskaber og gennem Mae Ka Chan, der er berømt for 
sine varme kilder. Vi ankommer til Chiang Rai omkring middagstid og spiser frokost her. Efter frokost kører 
vi med pickups op ad smalle bjergveje og nyder en fantastiske udsigt fra Doi Mae Salong. Det er en 
kinesisk bosættelse grundlagt af Kuomintang-soldater. Vi stopper i Akha- og Yao Hill-stammelandsbyerne. 
Vel hjemme i Chiang Rai igen er der middag på hotellet. 

Dag 6:  Den gyldne trekant – Mae Sai 

I dag kører vi til Mae Sai, der er Thailands nordligste by ved grænsen til Myanmar. 

Valgfrit: Kryds grænsen til Myanmar (Grænsekontrol: Du skal bruge 2 kopier af dit pas og betale 
grænsepassagegebyr, hvis du vil ind i Myanmar). 

Næste stop er den berømte Gyldne Trekant, hvor hvor Thailand, Myanmar og Laos mødes, og hvor man kan 
nyde udsigten over 3 lande og den mægtige Mekong-flod på én gang. Derefter kører vi langs Mekong-
floden til Chiang Saen, hvor der stadig kan findes reminiscenser af den gamle by fra det 13. århundrede. 
Frokost på en lokal restaurant og middag tilbage på hotellet. 

https://www.rejsecenterdjursland.dk/


En rejsebeskrivelse fra Rejsecenter Djursland 
www.rejsecenterdjursland.dk 

 

Valgfrit: Bådtur 

Dag 7:  Afrejse Chiang Rai 

Ca. kl. 12.00 er der afrejse og transfer til lufthavnen i Chiang Ray, hvorfra der flyves til Bangkok (denne del 
af rejsen er ikke inkluderet 
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Overnatninger 

Dag 1-2: Imperial Mae Hong Son Resort – Deluxe værelse 

 

 

Dag 3-4: Park Hotel, Chiang Mai – deluxe værelse 

Dag 5-6: Wiang Inn, Chiang Rai – deluxe værelse 
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http://www.imperialhotels.com/main/
http://www.empresshotels.com/
http://www.wianginn.com/
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