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WKT 017A - Chiang Mai / Startpakke med Sightseeing - 3 dage / 2 nætter. 

M= Morgenmad / F = Frokost / A = Aftensmad 

Wild Kingdom Tours kan arrangere altertivt hotelophold i Chiang Mai eller Chiang Rai 

 

 
DAG 1 - /  / Afhentning Chiang Mai lufthavn eller banegård - Chiang Mai Plaza Hotel  
Afhentning i lufthavn eller på jernbanestationen i  Chiang Mai. 

Kørsel til Chiang Mai Plaza Hotel, Check in Deluxe værelse.  

Dette hotel er centralt placeret - kun 3 minutters gang fra den berømte Nat Basar. 

Resten af dage til egne gøremål.  

Ved Nat Bazaren og en kort gåtur fra hotellet findes Galare Food Centre. 

Specialiteter for et hvert smagsløg sælges fra madboderne.  

20:30 starter et gratis folklorearrangement med lokale danse udført unge optrædene.  

Nat på Chiang Mai Plaza Hotel.  

 

DAG 2 - / M, F, A / Wat Doi Suthep + håndværkslandsbyen + Massage + Kantoke middag 

09:00 Privat tur i minibus med aircondition. Vi besøger det hellige bjerg  Doi Suthep, 

med sit storslåede tempelbyggeri, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Chiang 

Mai by. Den Buddhistiske tro rummer mange ritualer og vi vil se lokalbefolkningen 

tænde røgelse, donere pengegaver og ofre lotusblomster til templets ikoner. Munkene 

vil fremsige hellige remser, mens de stænker indviet vand over de troende.  

Siddhartha Gauthama, bedre kendt som Buddha, var en Nordindisk fyrstesøn, som 

levede i årene mellem 560 og 480 før vores tidsregning. Derfor er det officielle årstal i 

Thailand 2557. Ifølge legenden blev templet på Doi Suthep anlagt på dette sted fordi 

en hvid elefant, der bar på relikvier af Buddha, pludselig stak af fra et optog 

gennem Chiang Mai. Elefanten tog retning mod bjerget, der var dækket af skov og 

begyndte opstigningen forfulgt af munke. Efter en rum tid var  elefanten nået højt op 

på bjerget, - men var nu totalt udmattet. Den udstødte tre trompetlyde gennem 

snablen, hvorefter den lagde sig ned og døde.  Dette, antog munkene, var et signal om 

at stedet var helligt og derfor opførte man templet her.  

Dejlig international buffet frokost undervejs. 

Eftermiddagen vil vi bruge til at besøge håndværksbydelen, hvor vi bl.a. skal 

se silkefremstilling fra kokon til vævning samt værkstedet hvor klassiske 

parasoller bliver fremstillet.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Mai
http://www.wildkingdomtours.com/www.chiangmaiplazahotel.com
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Efter er oplevelsesrig dag, har vi nu fortjent 1 times afslappende traditionel Thai-

massage. Vi bliver iført en speciel massagedragt og nu er det bare at nyde 

behandlingen, mens de ømme muskelgrupper bliver bearbejdet.  Thaimassage er en 

århundrede gammel kunstart og alle ansatte er uddannet på de bedste skoler i  Chiang 

Mai. Vi er retur op hotellet ca. 16:30.  

19:15 Afhentning på hotel. Denne aften er helliget nordthailandske traditioner kaldet 

Lanna og kulinariske specialiteter kaldet Khantoke. Middagen ledsages folkloredanse, 

der repræsentere Nordthailands forskellig folkeslag. 7 specialiteter tilpasset 

udlændinges smagsløg serveres. Karry Gullasch, grøntsager, kylling, svinekød, 

nudelsuppe, stegte græskar, te /  kaffe, varme snacks Nageled (riskiks) og årstidens 

friske frugter.  

Herefter retur til hotellet ca. 21:00.  

Nat på Chiang Mai Plaza Hotel.  

 

DAG 3 - / M / Check out inden 12:00 

Formiddagen til egne aktiviteter eller tilslutning til 

andet arrangement. 

Wild Kingdom Tours kan arrangere hotelophold i 

hele Nordthailand samt flybilletter.  

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn 4-10 år som deler værelse med forældre -50% /  
Børn 0-3 uden beregning / 1 barn per voksen. Ekstra nætter - samt sen check ud kan tilkøbes. 
Tillæg nytårsaften voksen +THB 1.800 / Barn 2-11 år +THB 800 
Harmonere det valgte hotel ikke med personlig stil, beliggenhed og kategori, bestilles efter 
anvisning fra kunden. 
Hotellet kan opbevarer overflødig bagage, mens man deltager på udflugter over flere dage. 


