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Version 1: MAR13

Dag 1 – Bjerglandskaber og snoede veje mod Pai / F, A

08:30 Afhentning på hotellet i lad‐bil med sidepladser og presenning.
Kørsel 3 timer gennem smukke bjerglandskaber af snoede veje mod Pai, hvor vi spiser frokost. Herefter
forsat bilkørsel videre mod vest indtil midt på eftermiddagen. Her starter trekkingturen og vi går 2½ ‐ 3
timer til bjerglandsbyen med stammen, der kaldes Rød Lahu efter farven på deres beklædning. De
lokale tager godt imod og måske tilbydes der massage af ømme fødder, mod en mindre erkendelighed.
Middagen serveres med sædvanlig omhu og almindeligvis tilbydes kold øl eller sodavand, som ligger på
køl i en spand med is.
I skæret fra bålet, blive man mindet om en anderledes livsstil end den man selv kommer fra. Guiden
fortæller om landsbyen og dens indbyggere.
Hytten vi sover i stå på pæle. Husdyrene sover under huset i jordplan.
Nattens lyder er mangfoldige. ‐ Det er ikke altid dyrene under gulvet, der snorker højst.
Nat under primitive forhold – fjernt fra civilisationen.
FRIVILLIGT TILVALG: Inden turens start, bliv fortrolig med Chiang Mai og den Nordthailandske rytme,
ved at deltage på en sightseeing til Doi Suthep og Håndværkslandsbyen.
Privat tur med frokost & engelsktalende guide THB 1.900 per person.
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Day 2 ‐ Forest, village visits and a strange burial cave. (B, L, D)

Morgenmad og kaffe skal der til. Ca. 08:30 starter vi trekkingturen på ny med
2½ ‐ 3 timers gang, Her forsættes gennem kuperet terræn. I blandt kommer
vi til lysninger og kan se bjergbønderne arbejde på de svært tilgængelige
marker. Bjergstammerne benytter mange steder svedjebrug, selv om det er
forbudt ved lov. Svedjebrug går ud på, træerne i skoven fældes året før, ‐
særligt de mest skyggende træer. Når veddet er tørt brændes det af, og
asken gøder således jorden inden afgrøderne sås. Næringen fra
afbrændingen er dog vasket væk af regn året efter og en ny del af skoven, må
derefter afbrændes.
I Karener‐stammens landsby ser vi os omkring og følger dagliglivets gang.
Vores Pick‐up transport venter her og bringer os videre af lokale småveje til
Shan folkets landsby, hvor frokost indtages.
Herefter indledes 3 timers vandretur mod en interessevækkende
begravelseshule fra fortiden. Scenen er som taget ud fra en ”Indiana Jones
film”. Hulen har været benyttet af et folk, der levede for mere end 2000 år
siden. Kisterne lavet i teaktræ, er for fleres vedkommende velbevarede, men
videnskaben har endnu ikke fundet ud af, hvorfor disse er 3‐4 meter lange.
Lokale folk i området, er ikke i tvivl om, at dette folk bestod af kæmper, der
havde denne højde.
Herfra forsætter trekkingturen ca. 30 minutter indtil vi er fremme ved Black
Lahu stammens landsby.
Her tilberedes middagen og guiden informerer om dette folk og næste dags
program inden vi går til ro.
Nat under simple forhold (sandsynligvis i høvdingens hus)
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Dag 3 – Mudder Spa, Bambustømmerflåde, Mae Hong Son (M, F)

08:30 Efter morgenmad forlades Black Lahu landsbyen med Pick‐up transporter. Efter kun 20 minutters
kørsel gøres foto‐stop ved et flot udsigtspunkt og kort tid efter er vi fremme ved berømte Phu Klon
Mudder Spa. Vi har inkluderet velvære behandling, bestående af Phu Klon ansigtsmuddermaske.
Supplerende velværeprogram kan tilføjes for egen regning.
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 mudder spa.
Tyve år yngre forsættes til start stedet for vores bambustømmerflådesejlads. Her udleveres
svømmeveste og vi indleder en tur på 2 timer ned af floden. Her passeres uspoleret landskaber til
lyden af den rislende flod. Gennemgående er tempoet roligt, men farten øges, når små strømninger er
i sigte forude. Årstid og vandmængde i floden er afgørende for, hvor hurtigt turen afvikles.
Den sidste bid vej til Mae Hong Son bringer os til Rom Thai Guesthouse (eller tilsvarende), hvor der
checkes ind i værelse med aircondition.
Efter et en hurtig duch eller 30 minutter på langs, begiver vi os til templet på toppen af Kong Mu
bjerget. Wat Phra That Doi Kong Mu, har en fantastisk udsigt over hele dalen, hvor Mae Hong Son er
beliggende og i solnedgangens skær forstærkes indtrykkene. Det hellige tempel er opført i typiske Shan
arkitektur og stammer tilbage fra 1874.
Mens mørket er ved at falde på forsættes til en god restaurant i byen. Aftensmad efter eget valg og
regning. Under middagen oplyser guiden om næste dag besøg til Langhalsfolkets landsby.
Inden vi igen er retur på vores guesthouse passeres natmarkedet, hvor der måske kan gøres et
fordelagtigt indkøb.
Nat guesthouse Mae Hong Son.
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Dag 4 – Elefantsafari, Langhalsfolket og Chiang Mai gensyn (M, F)

08:30 Efter morgenmaden checkes ud og vi kører til Karener stammens
elefantlejr ved floden midt i junglen. Dette folk har i århundrede har haft
elefantdressur som et håndværk. Vi sætter os til rette i stolen på
elefantens ryg og indleder en times spændende elefanttrekking gennem
kuperet terræn indtil vi er fremme ved anløbspladsen for longtailbåde.
Vi sejler 30 min. indtil vi når Huay Phu Keang – Kayan’ernes landby.
Kvinderne med messingringe om halsen, er ofte omtalt som Long Neck
Karen eller Girafkvinder og er en’ af grundene til, rejsende kommer til Mae
Hong Son. Minoritetsfolket, som tæller ca. 20.000 individer, er flygtninge
fra Karenni staten, på den anden side af Thai/Burma grænsen fra Mae
Hong Son. På burmesisk kaldes de Padaung og på deres eget sprog Kayan.
Beslutningen om, hvorvidt man skal ‐ eller ikke skal besøge landsbyen kan
være et vanskeligt spørgsmål. Ingen kan undgå at føle, at man er på
rundtur i en menneskelig zoologiskhave. Genere denne føle dig, så vis din
erkendelighed ved at købe noget af deres håndarbejde, hvorved du
samtidig støtter landsbyen.
I virkeligheden er det ikke halsen der forlænges af ringene, men derimod
skulderne der presses nedad. Oprindelsen af denne tradition er ukendt og
afstedkommer mange forklaringer. Ifølge en Kayan legende, var
stammoderen en drage med en lang smuk hals og den besynderlige
tradition er en imitation af hende. Andre mene at vide, traditionen er
opstået som følge af, at beskytte kvinderne mod tigeroverfald.
Efter besøget vender vi retur til Mae Hong Son.
Frokost på lokal restaurant og herefter køres retur mod Chaing Mai med civilisations goder inden for
rækkevidde. Forventet ankomst til det ønskede hotel mellem 18‐19:00.
+++
Wild Kingdom Tours er gerne behjælpelig med hotelbestilling i Chiang Mai ‐ både før og efter
trekkingturen. Vi kender hoteller, der kan opbevare overskydende bagage, selv om man er checket ud
og hvor man kan sende snavstøj til vask for efterfølgende at modtage det rent og nystrøget, når man
er retur fra trekking. Endvidere kan vi arrangere kørsel til/fra lufthavnen eller jernbanestationen.
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