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D a g  t i l  D a g  p r o g r a m  
 
WKT 017D - Den Gyldne Trekant - Mae Sai - Doi Mae Salong - 3 dage / 2 nætter. 
Start Chiang Mai eller Chiang Rai  

M= Morgenmad / F = Frokost / A = Aftensmad 

Wild Kingdom Tours kan arrangere hotelophold i Chiang Mai eller Chiang Rai 

 

 
 
DAG 1 - / F / Vejen mod Den Gyldne Trekant 

 

08:00 Afgang fra valgte hotel i  Chiang Mai med kurs mod Chiang Rai. Vi gør 
halvvejsstop ved Mae Khachan’s  varme kilder. At koge æg i de varmeste bassiner er  

populært og i andre kan man dyppe fødderne.  5 km syd for Chiang Rai f indes det 
smukke Wat Rong Khun også kaldet Det 
Hvide Tempel. Wat Rong Khun er 
anderledes end andre templer i 
Thailand, da dets ”ubosot” (indviet aula) 
er designet i hvid farve med en delvis 
anvendelse af hvidt glas. Den hvide farve 
står for Buddhas renhed; det hvide glas 
står for Buddhas visdom. Besøgende vil 
finde det temmelig bizart, at der findes 
moderne billeder fra Hollywood-film i 
tempel, så som Spiderman, Batman & den 
canadiske skuespiller Keanu Reeves - 
bedst kendt fra rollen i Matrix.  
Ikke langt herfra spiser vi frokost og 
forsætter til Den Gyldne Trekant, hvor de 

tre lande Myanmar, Laos og Thailand deller grænse til Mekong floden.  
Vi går ombord på en flodbåd og nyder brisen og sceneriet langs Mekong flodens 
bredder til de respektive lande. Mekong floden er også trafikeret med passagerbåde 
fra Kina som ligger længere nordpå. Herefter checkes ind på Baan Thai Resort. Om 
aftenen spadsere vi til udsigtspunktet, hvor de tre lande Thailand, Laos &  
Burma/Myanmar deler fælles grænse ud od Mekongfloden.  
Nat på Baan Thai Resort eller tilsvarende.  
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DAG 2 - / M, F / Maesai grænseby, Doi Tung og Te dyrkning på Doi Mae Salong 

 

08:30 er der afgang mod Thailands nordligste by Mae Sai, hvor grænseovergangen 

til Burma/Myanmar findes. Der er stor aktivitet og handel med alt fra ædelstene til 

billige kinesiske produkter. Vi spiser frokost på en lokal restaurant, hvorefter der 

fortsætter til De Kongelige Haver på Doi Tung. Smukt anlagt nær bjerges top er  

udsigten ud over landskaberne storslået. Anlæget der er  underlagt De Kongelige 

Skovområder og er desuden et vigtigt uddannelsescenter for lokale indbyggere, til 

service branchen. Af bjergveje med mange hårnålesving, når vi  frem 

til tedyrkningsområdet omkring Doi Mae 

Salong, undertiden kaldt ' 'Lille Schweiz'' 

af Thailand. I dette uvejsomme landskab slog 

af den slagne kinesiske bevægelse ”KMT”, sig 

ned på flugt for Mao's styrker. KMT er 

forkortelsen af Kuomintang, der igen referere 

til Det Kinesiske Nationalist Parti, der 

under Chiang Kai-shek ledelse, blev drevet 

på flugt til Burma, Nordthailand og Taiwan i 

1949 af Mao Zedong ’s kommunistiske hær. 

Eksilsoldater og efterkommerne fra dette 

historiske vingesus, fandt Doi Mae Salong området, særdeles velegnet 

til tedyrkning og introducerede Oolong sorten fra deres hjemegn. Det har kun været 

med delvist held, at den thailandske regering har forsøgt at integrere disse kinesere, 

fra hovedsagligt Yunnan Provinsen, i det almindelige thailandske samfund. På trods 

af 60 års indsats, er der stadig en stærk kinesisk arv i området og kinesisk er stadig 

modersmål for de fleste indbyggere.  
I landsbyen på toppen af bjerget Doi Mae Salong overnatter vi på Little Home 

Guesthouse eller tilsvarende.  

 
DAG 3 - / M, F,  / Sightseeing omkring Doi Mae Salong, Langhalsstammen & Thaton 

 

Formiddagen benyttes til at se nærmere på området  omkring byen (dette kan ske 

på hesteryg, dersom dette ønskes vil det blive bestilt særskilt). Af snoede bjergveje 

forlader vi efterkommerne af kinas Kuomintang krigere og besøger en gren 

af Karener stammen, der kaldes Kayan, 

bedre kendt som ”Langhalsfolket”, fordi 

kvinderne pryder sig med messingringe 

omkring halsen. Oprindelsen af denne 

halsring tradition er ukendt og afstedkommer 

mange pinlige 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.  

Vi forsætter til den idyllisk beliggende by Thaton, hvor man får landkendingen, hvor 

man ser flere store Buddha-figurer og templer på bjergsiden, hævet over byen.  

Herefter køres retur til  Chiang Mai med forventet ankomst ca. 18:30.  

+++ 

Børn 5-12 år som deler værelse med forældre -50% / Børn 0-4 uden beregning /  

1 barn per voksen / Sightseeing Doi Mae Salong på hesteryg +THB 700 per person /  

Mulighed for at starte eller slutte i Chiang Rai . 

http://www.maesalonglittlehome.com/index_en.php
http://www.maesalonglittlehome.com/index_en.php

