
Nog aan het twijfelen waar je huwelijksreis naartoe zal gaan? 
Neem het van ons aan: Thailand is een makkelijk bereisbare 

en budgettair verantwoorde bestemming waar je heerlijk kunt relaxen. Wil je rondtrekken, 
de echte jungle in en eventueel nog oversteken naar buurlanden als Laos of Cambodja? Ga 
dan naar het noorden, richting het (hippie)stadje Chiang Mai en omgeving. Wil je liever uit-
rusten op het strand en in een helderblauwe zee zwemmen? Ga dan eilandhoppen in het 
zuiden van het land. Wij kozen voor de laatste optie (wegens tijdgebrek, anders hadden we 
zeker ook nog het noorden bezocht) en stippelden de volgende route uit: Bangkok, Khao 
Sok, Ko Phi Phi en Ko Lanta. 

1. Bangkok 
De uitvalsbasis voor de meeste Thailandgangers. En dat is geheel niet ver-
velend: in deze wervelende wereldstad is zoveel te beleven dat je hier alleen 
al weken door zou kunnen brengen zonder je te vervelen. Je kunt er diverse 
tempels bezoeken; aanrader: Wat Phra Kaew, de tempel van de Smaragd-
groene Boeddha. Er zijn allerlei nightmarkets waar je je ongans kunt shop-
pen, aanrader: Khao San Road. Hier kun je behalve souvenirs inslaan ook 
Singha bier drinken op een terrasje terwijl de hippies en backpackers voorbij 
flaneren in hun flodderbroek. Of ga op chic en eet op het terras van Sirocco, 
of drink een drankje in de Sky Bar, beide op de 63e verdieping van The Dome 
at Lebua. Juist, daar waar The Hangover 2 ook is opgenomen.

2. Khao Sok
Ja. En hier hadden we nog wel heel veel langer willen blijven. Zonder twijfel 
was het bezoek aan dit Nationale Park (met een oppervlakte van 739 km²) het 
hoogtepunt van onze reis. Niet in de minste plaats door het floating Rainforest 
Camp waar we verbleven. Ja, je leest het goed: floating. Dit kamp bestaat uit 
tien luxe tenten, die drijven op een vlot in het Cheow Larn meer. Omgeven 
door regenwoud en bergen van kalksteen. Als je wakker wordt, loop je zo je 
tent uit om direct vanaf je ‘veranda’ het water in te springen voor een S 

•	 Thailand	 is	 een	 koninkrijk	 en	heet	 in	het	 Thais	
Prathet	Thai,	wat	letterlijk	‘vrij	land’	betekent.

•	 Aantal	inwoners:	67	miljoen.
•	 Oppervlakte:	513.000	vierkante	kilometer	(onge-

veer	even	groot	als	Frankrijk).
•	 Religies:	De	Thai	zijn	overwegend	boeddhistisch	

in	het	noorden	en	islamitisch	in	het	zuiden.
•	 Van	wie	 je	overal	door	het	hele	 land	heen	por-

tretten	 aantreft	 -	 langs	 de	 weg,	 op	 en	 voor	
gebouwen,	 al	 dan	 niet	 door	 goud	 omlijst	 -	 is	
Koning	Rama	IX.	Hij	 is	de	 langst	heersende	en	
oudste	 koning	 (geboren	 in	 1927)	 in	 de	 Thaise	
geschiedenis.	Hij	 is	erg	populair,	mede	doordat	
hij	zich	bezighoudt	met	projecten	om	de	armeren	

in	zijn	land	te	helpen.	Maak	je	hem	belachelijk,	
dan	hangt	je	een	gevangenisstraf	van	maximaal	
vijftien	jaar	boven	het	hoofd	wegens	majesteits-
schennis.	

•	 Voor	 Thailand	 zijn	 geen	 vaccinaties	 verplicht.	
Wel	worden	inentingen	tegen	DTP	en	Hepatitis	
A	aangeraden.	Je	hebt	ook	geen	visum	nodig.

•	 Beste	reistijd:	november	tot	maart.
•	 Kijk	 voor	 meer	 informatie	 over	 Thailand	 op:	

www.thaisverkeersbureau.nl.
•	 Wil	je	je	honeymoon	op	maat	laten	maken?	Dat	

kan	via	Special	Journey,	een	Nederlands	reisbu-
reau,	gevestigd	in	Thailand:	www.specialjour-
ney.com.

Facts & figures
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Chillen in 
Thailand

Zon,	zee,	bountystranden,	jungle,	héérrrlijk	

eten,	vriendelijke	mensen	en	massages	op	

elke	straathoek.	Over	welk	land	we	het	

hebben?	Thailand	natuurlijk:	dé	ultieme	

honeymoonbestemming!



Kajakken

Khao Sok National 
Park

Bangkok by night

Ko Phi Phi

verfrissende duik. Of je gaat een stukje kajakken met je 
eigen kajak die aan je vlot ligt vastgemaakt. Of je doet 
helemaal niets, en leest gewoon een boekje terwijl je aan 
de overkant van het water wat aapjes tussen de bomen 
heen en weer ziet slingeren. Wat wil je nog meer?

3. Ko Phi Phi en Ko Lanta
Ko - dat eiland betekent - Phi Phi bestaat uit twee eilan-
den: Phi Phi Don en Phi Phi Leh. Don is het grootste 
eiland (ongeveer 28 km², Leh heeft een oppervlakte van 
ongeveer 7 km²) en als enige van de twee bewoond. Het 
is populair door zijn prachtige stranden, onderwaterwe-
reld en omgeving en daardoor erg toeristisch. Maar je 
kunt ontsnappen aan de drukte door af te reizen naar 
de rustige baaitjes die het eiland ook heeft. Wij vonden 
Long Beach erg leuk: op slechts tien minuten varen van 
het drukke hart van Phi Phi Don. Nog leuker, rustiger en 
authentieker is Loh Moo Dee, op nog vijf minuten ver-
der varen vanaf Long Beach. Je kunt gewoon een longtail-
boot als taxi nemen en zo een paar dagen strandhoppen 
rondom de twee eilanden. 
Nog twee must-do’s: 
• Ga eten bij Anna’s Restaurant (Moo 7). Dit is het - 

relatief eenvoudige en niet dure - restaurant waar wij 
het lekkerst hebben gegeten op onze reis. Vooral de 
soepen, shakes en toetjes knallen van de versheid.

• Bekijk de vuurshow bij Carlito’s Bar (Tonsai Bay). 
Elke avond treden voor deze cocktailbar aan het 
strand artiesten op die een onwaarschijnlijk vlam-
mende show weggeven.

Ko Lanta is een stuk groter (152 km²) en rustiger, hier 
gaan voornamelijk stellen en gezinnen op vakantie. Het 
lijkt wel een tropisch verlengstuk van Scandinavië; zoveel 
Deens, Zweeds en Fins hoorden we om ons heen. Heb 
je op Phi Phi voornamelijk baaitjes, op Lanta vind je 
lange stukken uitgerekt strand. Het stond vroeger bekend 
onder de Maleisische naam ‘Pulao Satak’: het lange stran-
den eiland. Uitermate geschikt voor een romantische wit-
tebroodswandeling bij zonsondergang, om je geslaagde 
honeymoon mee uit te luiden. B

• the Mandarin Oriental, Bangkok
Kijk	op	Tripadvisor.com	(of	beter	nog:	download	de	app!)	en	je	ziet	het:	
dit	hotel	wordt	-	op	moment	van	dit	schrijven	-	beoordeeld	als	num-
mer	1	van	719	hotels	in	Bangkok.	Need	we	say	more?	Nee	dus.	Maar	
vooruit:	het	is	een	oase	van	rust	in	de	chaotische	stad	die	Bangkok	is.	
Je	kunt	er	heerlijk	romantisch	dineren	aan	de	rivier,	en	aan	de	overkant	
van	de	rivier	hebben	ze	een	eigen	spa.	Met	een	bootje	word	je	er	naar-
toe	gevaren,	om	de	massage	van	je	leven	te	krijgen.	Zucht.	>>	Kijk	voor	
meer	informatie	op:	www.mandarinoriental.com/Bangkok

• Lebua at State tower, Bangkok
eindigt	iets	lager	in	diezelfde	lijst	-	op	nummer	43,	maar	dat	is	geheel	
niet	terecht	volgens	ons.	Dit	hotel	valt	in	de	categorie	luxe-superluxe-
überüberluxe.	Op	het	dakterras	vind	je	het	eerder	beschreven	restau-
rant	Sirocco,	met	zijn	naastgelegen	Sky	Bar.	Als	je	op	dit	dak	staat,	een	
-	prijzig	-	drankje	bestelt	bij	de	neonverlichte	bar	en	naar	alle	mooie	
mensen	om	je	heen	kijkt,	zou	je	je	zo	op	een	filmset	kunnen	wanen.	
Maar	kijk	vooral	naar	Bangkok	by	night	en	de	Chao	Phraya	rivier,	met	
miljoenen	lichtjes	om	je	heen:	a-dem-be-ne-mend	mooi.	De	suites	in	
het	hotel	zijn	ook	niet	lullig:	die	zijn	er	van	66	tot	maar	liefst	266	vier-
kante	meter,	met	meerdere	balkons.	>>	Kijk	voor	meer	informatie	op: 
www.lebua.com 

• the elephant Hills en rainforest Camp, Khao Sok
Zoals	gezegd:	het	hoogtepunt	van	onze	reis.	Dit	zijn	twee	vijfsterren	
tentenkampen	in	het	Nationaal	Park	Khao	Sok,	van	dezelfde	eigenaar.	
Je	betaalt	voor	een	twee,	drie	of	vier	dagen	durend	verblijf	in	deze	
resortachtige	kampen	een	all-in	prijs.	Die	is	inclusief	transfers,	eten,	
overnachtingen	en	excursies.	Je	kunt	bijvoorbeeld	een	Jungle	Lake	
Safari	boeken	van	3	dagen	(aanraderrrrr!)	waarbij	je	de	eerste	nacht	
in	de	elephant	Hills	slaapt.	Hier	kun	je	olifanten	voeren	en	wassen,	en	
kanoën	over	de	Sok	rivier.	De	volgende	nacht	slaap	je	in	het	Rainforest	
Camp,	waar	je	kunt	kajakken	over	het	Cheow	Larn	meer	en	een	jungle-
tocht	door	het	oerwoud	kunt	maken.	>>	Kijk	voor	meer	informatie	op:	
www.elephant-hills.com en www.rainforestcamp.com 

       Ko Phi Phi en Ko Lanta
•	 Wil	je	rust	op	Ko	Phi	Phi?	Zonder	je	dan	af	in	het	zeer	fijne	Zeavola	

resort.	Voor	een	op	en	top	honeymoongevoel.		
>>	Kijk	voor	meer	informatie	op: www.zeavola.com

•	 Wil	je	leven	in	de	brouwerij?	Logeer	dan	in	het	P.P.	Palmtree	resort,	
hier	zit	je	midden	in	het	kloppende	hart	van	Phi	Phi	Don	(niet	aan	het	
strand,	maar	dat	is	op	10	minuten	loopafstand).	Zorg	er	wel	voor	dat	je	
de	suite	neemt	met	terras,	jacuzzi	en	buitendouche.	Dat	is	het	prijsver-
schil	met	een	gewone	kamer	zeker	waard.	
>>	Kijk	voor	meer	informatie	op:	www.pppalmtreeresort.com

•	 Op	Ko	Lanta	zit	je	goed	in	het	Layana	Resort	&	Spa.	Aangemerkt	als	
nummer	1	van	79	hotels	op	Ko	Lanta	op	Tripadvisor.	Ook	heeft	het	de	
Travelers	Choice	2012	gewonnen.	Neem,	als	dat	niet	genoeg	reden	is,	
dan	zelf	maar	even	een	kijkje	in	een	van	de	Beach	of	Ocean	Deluxe	sui-
tes	(NB:	kinderen	mogen	niet	logeren	in	dit	hotel).	
>>	Kijk	voor	meer	informatie	op: www.layanaresort.com

Honeymoon Hotels
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