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DAG 1 - F, A  /  Bangkok til Khao Laem Lake /.  
08:00 forlades Bangkok i minibus og der køres mod vest, 
indtil vi når bjergkæderne, der danner grænse til Myanmar 
(Burma). Hen på eftermiddagen er vi nået frem til Khao 
Leam Søen, som egentlig er en del af et reservoir og 
dæmningsprojekt, som blev taget i brug i 1984. 
Efterfølgende blev 1.500 km2 jomfrueligt land i området og 
tilholdssted for forskellige etniske grupper, såsom Mon og 
Karen, proklameret nationalpark i 1987. Gå ombord på din 
charmerende husbåd og lær dine medrejsende bedre at kende over en hjemmelavet middag. 
Slap af til en betagende solnedgang med en drink i hånden, mens slæbebåden sagte trækker husbåden 
mod et nyt område, at vågne op til. 
Nat på Husbåd 
 

DAG 2 - M, F, A  / Vandfald & øen med de værdifulde kokosnødder. 
07.00 - 09.00. Vågn op og en sund morgenmad serveres. Herefter begiver vi os på en kort vandretur 
gennem junglen til et smukt vandfald, hvor der er mulighed for en forfriskende dukkert. 

Tilbage på båden serveres frokosten, 
mens vi slæbebåden trækker os mod 
Coconut Island. Her vil vi se og lære 
noget om tropiske frugter såsom 
Jackfruit, kakao og cashewnødder. 
Desuden får vi chancen for at smage 
en meget speciel kokosnød, som kun 
dyrkes få steder i Thailand. Om 
eftermiddagen vil vi vende tilbage til 
båden og sejler ca. en time indtil vores 
ankerplads for natten er nået. Her vil 
der være tid til at svømme i det 
krystalklare søvand, forsøge sig som 
lystfisker, udforske kysten i kajak eller 

bare slappe af og læse en bog. Middagen bliver serveret mens dagens lys hurtigt aftager. 
Nat på Husbåd 
 
DAG 3 - M, F, A  /  Kajak, Landsbyer & høje stejle klipper. 
Om morgenen tid til en kajaktur mellem stejle klipper. Guiden vil arrangere en tur til en lokal landsby. 
Vi oplever livet på landet i denne fjerntliggende del af Thailand. Etniske grupper såsom Mon og Karen 
beboer området.  
Vel retur på båden tid til at slappe af på solterrassen eller i en hængekøje. Efter frokost ombord sejles 
langsomt op i søen, indtil vi når frem til vores destination for natten. Eftermiddag og aftenen til at 
udforske den fine natur. Ta' en svømmetur, sejl kajak, fang en fisk eller slap af på en solstol. 
Nat på Husbåd 
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DAG 4 - M, F, A  /  Aber & hemmelige templer 
En rolig formiddag til at suge indtryk af den storslående natur til sig. Guiden arrangere bådtur til nogle 
af de høje klippeformationer. Muligvis har du lyst til at hoppe i en kajak, på udkik efter aber som søger 
efter føde i trætoppene, en forbipasserende ørn eller en næsehornsfugle. Husbåden vil langsomt 
bevæge sig mod Sangklaburi. Om eftermiddagen skal vi besøge et hemmeligt tempel, som kun få lokale 
kender. Skjult i skoven og dækket af træer og underskov, fremstår det med sig egen rustikke charme. 
Tilbage ved husbåden ses tempet, som er blevet oversvømmet da dæmningssøen blev skabt. Hvor 
meget vil du være i stand til at se i templet afhænger af sæsonen og vandstanden i søen. Vi ankre op 
ikke langt fra Sangklaburi denne aften. 
Nat på Husbåd 
 
DAG 5 - M, F, A  /  Elefantridning og bambus rafting - Sangklaburi - Bangkok /  
07.00 - 09.00 bliver morgenmad serveret.  
09:00 husbåden forlades. Al bagage bliver transporteret til et pensionat af personalet, mens vi ude og  
rider elefanter og dyrke tømmerflådesejlads. Vi køre med ladbil til elefantlejren. Turen gennem junglen 
på elefantryg vil være omkring en time. Herefter omstigning til bambustømmerflåde, hvor vi med 
strømme føres ned af floden med udsigt til den tætte jungle.  

Piknik frokost indtages ved flodens bred. Herefter Pickup ladbil tilgæstehuset i Sangkhlaburi, hvor vi vil 
få mulighed for at tage et brusebad. Sidst på eftermiddagen, før solen går vi ned for at se den længste 
træbro i Thailand.  
Efterfølgende starter køreturen tilbage mod downtown Bangkok. Vi stopper for en hurtig måltid 
undervejs inden vi er fremme i hovedstaden ved 21:30 om aftenen. 
Hele søeventyret arrangeres med forbehold over for spontane ændringer undervejs.  
 

  
 

 


