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WKT 017C - Pai og Mae Hong Son - Helse, natur og aktiviteter - 3 dage / 2 nætter.
Start Chiang Mai hotel eller lufthavn.
M= Morgenmad / F = Frokost / A = Aftensmad

Wild Kingdom Tours kan arrangere hotelophold i Chiang Mai.

DAG 1 - / F / Vandfald, Geyser og bambustømmerflåde eller elefanttrekking mod Pai.
08:30 privat afhentning af guide på valgte hotel i Chiang Mai eller i Chiang Mai
lufthavn før 10:30. Efter 1 times kørsel af den snoede hovedvejen mod Pai
ankommer vi til Doi Suthep Pui Nationalpark. Vi går ca. 20 minutter til det smukke
og 40-50 høje vandfald Mork Fa, hvor det er muligt at få en dukkert under den
store bruser. Efter endnu 30-40 minutter kørsel er vi fremme ved Pa Pae Hot Spring,
også kaldet Pong Duead Geyser i Huai Nam Dang Nationalpark. Her ses en gyser,
som springer op til 2 meter. Overfladetemperaturen af en gejser er mellem 90-99
grader celsius, mens det vandet under jorden er mellem 170 -203 grader
celsius. Stedet blev først kendt af offentligheden i 1957.
Den bjergrige rute forsætter og 7 km før vi når Pai gør vi holdt ved den gamle bro. I
forbindelse 2. verdenskrigs afslutning destruerede japanerne den vigtige bro, som de
selv havde opført. Som krigsskadeerstatning blev en udtjent jernbro købt i USA, - skilt
ad og fragtet den lange vej. Vælg mellem Bamboo Rafting eller Elefant trekking 1
time. Vi køre det sidste stykke til Muang Pai Resort eller tilsvarende. Om aftenen
besøgs byens natmarked, med mulighed for køb af forskellige håndarbejdsprodukter.
Nat på Muang Pai Resor.

DAG 2 - / M, F / På huleopdagelse & Mudder Spa mod Mae Hong Son.
Dagens første mål er Lod Cave - Tham Lod på Thai. Dette er en stort
spektakulær kalkstensgrotte med et system af vandløb, som snor sig gennem det
indre af hulen. Fra vores tømmerflåde og i skæret fra guidens medbragte lygte, ses
ikke blot de smukkeste stalagmitter og stalaktitter , men grotten er også tilholdssted
for både flagermus og mursejlere. Desuden findes her levn fra præhistorisk tid i form
af huletegninger og begravelseskister, som er rimeligt velbevarede. Herefter holdes
frokostpause ved en lokal restaurant. Dagens højdep unkt er den berømte Phu
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Klon Mudder Spa. Vi har inkluderet en velvære behandlingen, bestående af Ansigts
Scrub, Ansigtsmassage samt Phu Klon ansigtsmuddermaske. Phu Klon's varme
kilder og mineralvand strømmer op til overfladen, dybt nede fra undergrunden. Det
mudder og ler som føres med, er rigt på mineraler. Stofferne har en positiv virkning på
menneskes sundhed, hud
og kredsløbssygdomme. Naturleret er af en
sort farve og fuldstædigt ren og uforurenet af
svovl. Phu Klon blev opdaget af en gruppe
franske og thailandske forskere, der sendte
prøver af ler og kildevand til Thermalium
Luxeuil Laboratoriet i Frankrig for yderligere
analyse. Fire års omfattende forskning har
fastslået, at leret fra Phu Klon lever op til
internationale standarder for krav til
mikrobiologiske egenskaber. Efter sigende,
findes der kun tre andre steder i verden, som kan præstere samme betingelser for en
mudder spa.
Tredive år yngre forsætter vi det sidste stykket til Mae Hong Son og Fern Resort, der
sætter en ære i, at værne om natur og miljø på den bedst ansvarlige måde. Dette
resort var godt nok til Brad Pitt og Angelina Jolie - så forhåbentlig vil det også være
godt nok til dig.
Om aftenen besøges den gamle bydel og der bliver tid på egen hån d til at finde en
restaurant og se sig omkring.
Nat på Fern Resort.
DAG 3 - / M, F / Kayan (Langhalsfolket), udsigt ved Phratahart & retur til Chiang Mai.
På denne sidste dag besøger vi landsbyen Huay Pu Keng, som kan nås på 30
minutter med båd fra Mae Hong Son. Vi skal besøge Kayan (langhals) stammen.
Dette folk er kommet ind i Thailand som flygtninge fra Burma. Uden statsborgerskab
og rettigheder til at bevæge sig frit, er en af deres få indtægter - at sælge
håndarbejde til turister. Ringene, der siges at være skønhedsfremmende for
kvinderne, er i virkeligheden ikke ringe, men et´ snoet stykke messing. Det er ikke
halsen der strækker sig, men skulderne, der pressen nedad. Allerede i 4 års alderen
får pigebørn, deres første sæt halsringe.
Voksne kvinder bærer en vægt på omkring
fem kilo omkring halsen. Efter denne
tankevækkende udflugt besøges templet
Phratahart Doi Kong Moo - med udsigt over
Mae Hong Son by, lufthavnen og bjergene.
Det siges, at du ikke har været rigtigt i Mae
Hong Son, før du har fået denne oplevelse
med. Herefter returneres til Chiang Mai,
hvortil vi ankommer efter 1.864 sving og ca.
5 timers senere. Frokost indtages undervejs
på lokal restaurant. Forventet ankomst 19:00.
+++
Afsætning følgende steder / angiv venligst hvor:
A/ Mae Hong Son lufthavn / Fly til Chiang Mai / flyafgang efter 14:00 ok.
B/ Chiang Mai Lufthavn / fly Bangkok eller direkte til Phuket / flyafgang efter 20:30 ok.
C/ Valgte hotel i Chiang Mai. (Forlænget ophold i Pai eller Mae Hong Son muligt).
Wild Kingdom Tours kan arrangere hotelophold i Nordthailand samt flybilletter.
www.wildkingdomtours.com
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