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DAG 1 - F, A / Khao Laem Søeventyr kalder /.
08:00 forlades Bangkok i minibus og der køres mod vest, indtil vi når bjergkæderne, der danner grænse
til Myanmar (Burma). Hen på eftermiddagen er vi nået frem til Khao Leam Søen, som egentlig er en del
af et reservoir og dæmningsprojekt, som blev taget i brug i 1984. Efterfølgende blev 1.500 km2
jomfrueligt land i området og tilholdssted for forskellige etniske grupper, såsom Mon og Karen,

proklameret nationalpark i 1987. Gå ombord på din charmerende husbåd og lær dine medrejsende
bedre at kende over en hjemmelavet middag.
Slap af til en betagende solnedgang med en drink i hånden, mens slæbebåden sagte trækker husbåden
mod et nyt område, at vågne op til.
Nat på Husbåd
DAG 2 - / M, F, A / Vandfald og Coconut Island
Dagen står i afslapningens tegn og til det formål er husbåden uovertruffen. Vi se Mon fiskerlandsby
bygget udelukkende på pæle. Herefter er der mulighed for at have søens stilhed helt for sig selv, mens
husbåden driver forbi det smukke og uspolerede landskab i Khao Laem
nationalparken. Guiden ledsagede os på en to timers tur rundt på en af
søens få beboede øer – som har fået navn efter dens syv beboeres
hovedbeskæftigelse – kokosnødder. Øen er kuperet og 400.000
kvadratmeter stor – omkring otte fodboldbaner. Her står 1.200
kokospalmer og her høstes 500 nødder om ugen, som trofast afhentes
hver onsdag af grossisten. Hver nød indbringer 80 THB – eller i alt en
indtjening på 40.000 THB om ugen. Efter lokale forhold er det en ganske
glimrende forretning for de syv ansatte. En ganske almindelig kokosnød
koster 20 THB, så hvorfor koster kokosnødderne fra Coconut Island fire
gange så meget? Jo, de er nemlig helt specielle og sjældne. De har ingen
speciel smag, de indeholder ingen kokosolie og ingen kokosmælk, så de
kan hverken bruges industrielt eller til madlavning. Til gengæld er
indmaden betragteligt blødere end i en normal kokosnød. Den er næsten
cremet og tangerer gelé. Den anvendes som dessert i udsøgte kredse og
spises med sukker på. Markedsmekanismer og udbud og efterspørgsel – og prisen stiger pludselig fire
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gange. Vi går tværs over øen og bliver samlet op på modsatte side. Båden passerer lodrette
klippeformationer som står lige op og ned i vandet. Her holder vi pause, inden vi sejler videre og finder
det ideelle stop for natten.
Nat på husbåd – fjernt fra civilisationen.
DAG 3 - / M, F, A / Elefanternes lejr & Bambustømmerflådesejlads
Rid en tur på elefanterne og sejl på bambusflåde ned af floden.
Efter morgenmaden kajakker vi frem til nogle små grotter. Vi har mulighed for at udforske og
undersøge dem nærmere. Du kan være heldig at se
flagermus. Ombord på båden igen sættes kursen mod
nord.
Efter middag hentes vi af longtailbåd som sejler op ad en
smal flod. Ved Karen-landsbyen venter elefanterne på den
næste times ridetur. Ruten går gennem enestående jungle
og ender med en let frokost, inden vi sejler videre på
tømmerflåde. Du kan prøve at styre eller bare læne dig
tilbage. I regntiden er denne del af turen kun for de
eventyrlystne, da der kræves god balance i den brusende
flod. Tilbage på båden synkes dagens oplevelser med et
glas til synet af den smukke solnedgang bag bjergene. De lokale sejler ud på søen for at sætte fiskenet.
Stjernehimlen fornemmes helt tæt på, og du får chancen for at tælle stjerneskud i tropenatten.
Nat på husbåd – fjernt fra civilisationen.
DAG 4 - / M, F / Sangklaburi med Thailands længste træbro og retur til Bangkok
Nyd dagen med svømning, fiskestang eller solbadning.
1 time efter frokost er det tid til at sige farvel. Husbåden lægger til i byen Sangklaburi hvor etniske
minoriteter: Karen, Mon, og Lao folk lever i harmoni med burmesere og thailændere. Vi ser det
billedskønne tempelområde, som du kun har set fra søsiden. Vejen går forbi det livlige burmesiske
marked med smykkehandel, træskærerarbejde og billige kopicigaretter.

Bagefter spadserer vi gennem den charmerende by Wang Kha, hvor Mon-folket bor. De siges at være
af indisk eller mongolsk afstamning og påklædning er (longyi/sarong).
I Sangklaburi ser vi Thailands længste træbro.
Mæt af oplevelser kan du se ud af vinduet og nyde en af Thailands smukkeste vejstrækninger. Uberørte
områder med frodig regnskov på begge sider, knejsende bjergtoppe og panoramaudsigt til Khao Laem
søen, som du lige har sejlet på. Turen til hotellet i Bangkok er på 5/6 timer. Forventet ankomst klokken
ca. 18.30.
Turen kan slutte ved Kanchanaburi med efterfølgende Home Stay (spørg efter program), Mod ekstra
betaling ved Khao Yai Nationalpark, ved Hua Hin eller Suvarnabhumi lufthavn med flyafgang efter
21:00.
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