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RESA TILL
THAILAND

med besök på BaanChivitMai’s skolhem
Nu är det dags igen för vår populära gruppresa till
Thailand. Vi gör en 16 dagars resa där vi bl.a. besöker
BaanChivitMai’s verksamhet i norra delen av landet. Vi
kommer att spendera tid tillsammans med barnen på
BaanChivitMai, träffa personalen och se hemmen och
dess verksamhet, samt avnjuta delikatesser från BaanChvitMai Bakery.
Vi kommer också att få göra fantastiska naturupplevelser i det sagoomspunna landet. Njuta av dess mat
och kultur, se den exotiska faunan, uppleva lite äventyr
med elefanter njuta av exotiska fjärilar och orkidéer. Vi
ska gå på bron över floden Kwai, bo en natt på en flod
mitt i djungeln, besöka en sidenfabrik och mycket mera.
Förstås blir det shopping för den som vill, av siden och
annat fint. Vi avslutar med sol och bad på en exotisk ö
med palmer och vita stränder.

Vill du följa med på den här resan är vi tacksamma för din
intresseanmälan via mail till info@childfriend.com, samt
inbetalning av anmälningsavgift senast 1 augusti 2019.
Intresseanmälan gäller inte förrän avgiften är inbetald.
Anmälningsavgiften på 2000:-/person betalar du till Bg
900-4268 och märker inbetalningen med Thailandsresa
2019 samt ditt namn. Det är först till kvarn som gäller.
Minsta deltagarantal är 10 personer.
Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utom vår
kontroll, t.ex. höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser,
tidsändringar etc.
Du gör din intresseanmälan och ställer dina frågor till oss
på: info@childfriend.com eller 0733/581984
Madeleine & Inge Ekelyck

Detta är en resa lite utöver det vanliga för dig som gillar
se verkligheten, tål värme och lite umbäraden.
Medarrangörer vid resan är populära Lingmerts Resebyrå
i Huskvarna, samt Seethai Travel, en resebyrå i ChiangMai
som vi anlitat under flera år. Vi kommer att finnas med på
hela resan, dessutom kommer engelsktalande thaiguider
med stor kunskap om landet och kulturen att finnas med.
Tack vare våra kontakter har vi kunnat pressa priset till
fantastiska 25 900 kronor/person om du bor tillsammans
med någon i dubbelrum, och 29 900 kronor/person om
du föredrar enkelrum. I det priset ingår flygresan Arlanda
– Bangkok - ChiangRai t/r, luftkonditionerad buss på resor i landet, alla boenden på fina hotell samt alla avgifter.
All mat ingår också förutom 4 dagar på Koh Samet, där vi
slappar, solar och badar. Där betalar vi lunch och middag
själva. Allt eventuellt överskott går till ChildFriends
verksamhet.
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Detta är en resa lite utöver det vanliga

för dig som gillar se verkligheten, tål värme och lite umbäraden.
Dag 1 14/11 Avresa från Arlanda med Thai Airways till Bangkok.
Dag 2 15/11 Ankomst till Suvanabumi airport i Bangkok. Anslutningsflyg till ChiangRai. Incheckning på Hotel Wiang Inn. Vila. Efter
lunch, kort besök på BaanChivitMai’s hem Huadoi.
Dag 3 16/11 Fri tid på fm. Lunch. Besök på BaanChivitMai’s hem
Huadoi. Vi tillbringar resten av dagen där med rundvandring och
information om vår verksamhet. Vi umgås med barnen samt avslutar
med en stor grillkväll vid brasan där barnen sjunger på olika stamspråk. Resans definitiva höjdpunkt.
Dag 4 17/11 Besök i by med Longneck Kareen tribes. Besök i MaeSai, gränsstaden mot Myanmar, besök vid Gyllene Triangeln. Båttur
på Mekongfloden. Kort stopp på en marknad i Laos. Middag på BCM
Bakery i ChiangRai. Nattmarknad.
Dag 5 18/11 Besök på BCM-barnens skola. 11-kaffe på BCM-Bakery.
Avresa mot ChiangMai. Tempelbesök. Lunch på vägen. Incheckning
på hotell i ChiangMai. Nattmarknad
Dag 6 19/11 Besök på elefantfarm där de skyddar elefanterna mot
exploatering. Lunch. Flottfärd. Besök på en orchidéfarm. Middag
med thaidans.
Dag 7 20/11 Vi besöker tillverkning av pappersparaplyer samt tittar
på hur sidenlarvens puppa blir siden. Möjlighet för sidenshopping.
Lunch. Flyg till Bangkok med incheckning på Narai hotel. Middag.
Dag 8 21/11 Bussresa mot Kanchanaburi provinsen. Lunch med
cookingshow. Båt till River Kwai’s flytande bungalows. Avkoppling.
Middag. Show.
Dag 9 22/11 Bad i vattenfall. Promenad på bron över floden Kwai
(känd från filmen Bron över floden Kwai). Lunch. Besök på krigsmuséum. Resa tillbaka till Bangkok. Middag i Bangkoks högsta hotell Bayoke II.
Dag 10 23/11 Besök på Grand Palace, ett område med fantastiska
tempel och palats. Lunch. Ledig eftermiddag. Middag på lyxig flodbåt under stjärnorna på floden mitt i Bangkok.
Dag 11 24/11 Shopping på MBK, ett av Bangkoks mest populära
köpcenter. Lunch. Avresa med buss mot BaanPhe i Rayong för båtresa mot KohSamet.
Dag 12 -15 25-28/11 Sol, bad och slappa dagar på ljuvliga Koh
Samet island. All mat (lunch och middag) på egen beskostnad.
Dag 15 28/11 På eftermiddagen avresa mot Bangkok, för flygresa till
Sverige
Dag 16 29/11 Ankomst till Arlanda.
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Hemsidor
• BaanChivitM
ai: www.child
friend.com
• Narai hotel
I Bangkok: ww
w.naraihotel.c
• Wiang Inn ho
o.th
tel I ChiangRai
: www.viangin
• The River Kw
n.com
ai Jungle Rafts
Resort:
www.riverkwai
junglerafts.com
• Samed Pavi
lion Resort:
www.samedpa
vilionresort.com

