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2-daagse trip naar Nakthon Pathom en Ancient City 
Deze 2-daagse trip is zeer gevarieerd en een uitstekende mix van cultuur, natuur en historie . 
Wij overnachten in uitstekend 3 sterren hotel. We bezoeken onderweg een tempel in de vorm 
van een boot, een open luchtmuseum, orchideeëntuin en een beroemde Chedi.  
De 2e dag gaan wij naar de bekende Anciënt City bij Bangkok en misschien nog naar de 
heilige berg Khao Yoi. 
 
Dag 1: naar Nakthon Pathom 
s’Morgens om 8:00 uur wordt u bij uw vakantieadres opgehaald 
en rijden we via de oude provinciaalse weg richting Petchaburi.  
Onderweg zien we o.m. de uitgebreide vlaktes waar zout 
gewonnen wordt uit zeewater. 
We stoppen even bij een nieuwe tempel die in de vorm van een 
boot is gebouwd.Als eerste brengen we een bezoek aan het 
Memorial park RAMA II. Dit openluchtmuseum bestaat uit 4 
gebouwen met voorwerpen uit het vroege Rattanakosin-
tijdperk. In de vele ruimtes wordt heel natuurgetrouw  getoond 
hoe men vroeger leefde. Ook is er een botanische tuin waar 
planten worden gekweekt, die ook in de Thaise literatuur 
worden gecultiveerd. 
Na dit bezoek vervolgen wij onze trip via een mooie route langs 
veel ananasplantages naar The Blooms Orchidpark. 
Deze orchideeëntuin  is een oase van rust met prachtige 
waterpartijen. Hier zien we een zeer grote verscheidenheid aan 
bloeiende orchideeën waar je niet genoeg van kunt krijgen. 
We vervolgen onze trip naar Nakhon Pathom en bezoeken 
daar de Wat Phra Pathom Chedi . 
Dit is de hoogste stupa in de wereld (circa 127 m hoog).  
De stupa komt al voor in geschriften uit 675, terwijl 
archeologische vondsten dateren uit de 4e eeuw. In de 11e 
eeuw is de stupa herbouwd in de Khmer-stijl en overgroeid door 
de jungle. Koning Mongkut bezocht als monnik dit gebied en liet 
de stupa later herbouwen. Hij was gereed in 1870. Aan het 
einde van deze eerste dag komen we aan bij  ons hotel  
 
Dag 2: Naar Ancient CityWe ontbijten om 7:00 uur zodat we om 8:00 uur kunnen vertrekken richting 
Bangkok  
Buiten Bangkok, op de oude weg naar de badplaats Pattaya, 
ligt een relatief onbekend park gewijd aan het behoud van het 
Thaise culturele erfgoed in de vorm van de vele belangrijke 
gebouwen en historische plaatsen uit het hele land. Het 
gigantische park herbergt 320 acres land, ruwweg in de vorm 
van Thailand, en reproduceert ( meestal op een kleinere schaal - ) 
belangrijke gebouwen uit heel Thailand. Er zijn meer dan 100 
monumenten verzameld of gereproduceerd. Sommigen van 
hen zijn reconstructies van gebouwen die niet meer bestaan. 
Andere gebouwen zijn voorbeelden van traditionele volkstalige architectuur die gepland waren om te 
worden gesloopt en in plaats daarvan werden gekocht door de Oude Stad, gedemonteerd en 
gereconstrueerd in het park. Het panorama linksboven was afkomstig van een kleinschalige reproductie 
van Khao Pra Viharn, een tempel op de top van de Cambodjaanse grens. 
Veel van de gebouwen vertegenwoordigen religieuze en Koninklijke locaties uit Thailand. Een van de 
meest opvallende voorbeelden van tempelarchitectuur is de houten Wat, deze komt van een 
heuveltempel in het noorden van Thailand.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoepa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongkut
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Het is prachtig gebeeldhouwd en gedecoreerd en heel anders 
dan de typische Thaise tempels die je vandaag overal in 
Thailand zult zien. We kunnen hier met de auto doorheen maar 
we kunnen ook fietsen huren. Deze Oude Stad wordt 
voortdurend uitgebreid en verbeterd. Hier brengen we een groot 
deel van de dag door. 
Aan het einde van de middag gaan we weer richting het zuiden. 
Als we tijd genoeg hebben dan stoppen we in Petchaburi bij de 
heilige berg Khao Yoi..  
Daarna gaan we weer richting huis en verwachten daar 
ongeveer 19:00 uur aan te komen. 
 

 
 
De prijzen zijn inclusief Nederlandstalige begeleiding, minibus, brandstof, hotel met ontbijt (op basis van 
2-persoons kamer) , alle entrees, de lunches, diner en drankjes. 
I.v.m. bus en hotelreservering, dient U bij reservering ฿ 850 per persoon vooruit te betalen. Het restant 
betaalt u bij het begin van de trip. 
 
Voor meer informatie: bussayagids@gmail.com of telefoon: +66 859797824. 
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