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THAILAND GOLDEN TRIANGLE 
16 dagen **
Wie heeft er geen beeld bij Thailand? Het land 
met de buitengewoon vriendelijke bevolking, 
heerlijk eten, fijne temperaturen en hectische 
steden….
Vergeet wat je ervan denkt te weten…….
Motoradventure4Life neemt je mee (onder 
zeer kundige begeleiding) naar het deel waar 
het toerisme geen hoogtij viert. Waar je zelfs 
de grens over gaat met Myanmar. Bergpassen, 
avontuur, maar wel zodanig dat een duopassagier 
geen probleem is. Dus over goed begaanbare 
wegen. 
Het avontuur kan beginnen, de fotoverzameling 
flink worden uitgebreid, de verhalen voor elke 
verjaardag sterker dan ooit, en vriendschappen 
sluiten… 
Je zult terugkeren met onvergetelijke 
herinneringen aan plekken waar de meeste 
mensen ter wereld nooit zullen komen, en de 
heerlijke avonden waarop alle belevenissen van 
de dag worden gedeeld enorm gaan missen. 
Thailand zoals niet veel mensen het kennen. 
Daarom gaan wij er juist wel heen. Met jou!

Moeilijkheidsgraad: ** (1 -5 sterren)



LIGGING
Thailand, officieel het Koninkrijk Thailand, is een 
koninkrijk in Zuidoost-Azië. De hoofdstad van 
Thailand is Bangkok. Tot 1939 heette het land Siam. 
De Thaise naam van het land is “Prathet Thai”, 
waarbij Prathet land betekent en het woord Thai wel 
geïnterpreteerd wordt als vrij. In dat geval zou Thailand 
dus letterlijk “vrij land” betekenen. De naam Thailand 
had oorspronkelijk ook een politieke strekking in 
verband met aanspraken op land in met name Laos, 
waar etnische Thai wonen.
Thailand wordt in het oosten begrensd door Laos 
en Cambodja, in het westen door Myanmar en de 
Andamanse Zee, in het uiterste zuiden door Maleisië 
en in het zuidoosten door de Golf van Thailand, een 
onderdeel van de Zuid-Chinese Zee.
De nationale feestdag is 5 december, de verjaardag 
van de huidige koning Rama IX Bhumibol Adulyadej. 
Thailand heeft twee volksliederen: een burgerlijk 
volkslied (Phleng Chat) en een koninklijk volkslied 
(Phleng Sansasoen Phra Barami, dat tot 1932 als 
nationaal volkslied werd gebruikt).
Thailand had naar schatting in 2009 een inwoneraantal 
van bijna 66 miljoen mensen. De bevolking is 
ongelijkmatig over het land verdeeld. De noordelijke 
hooglanden hebben de laagste bevolkingsdichtheid 
terwijl de centrale laaglanden en het zuidelijke deel 
van het schiereiland dicht tot zeer dichtbevolkt zijn.
De Thaise bevolking bestaat voor ongeveer 90% uit 
Thai. De grootste minderheidsgroep wordt gevormd 
door de Chinezen, die zich echter vrij sterk met 
de Thai hebben vermengd. De Chinezen vormen 
een belangrijk deel van de ‘toplaag’ in de Thaise 
samenleving. Zoals elders in Zuidoost-Azië hebben 
velen zich gespecialiseerd tot handelaren. 
De Thai trokken sinds de 10e eeuw groepsgewijs 
vanuit Zuid-China het huidige Thailand binnen. In 
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Thailand vermengden de Thai zich met de Khmers, de 
Mons en andere volkeren, in de 13e eeuw werden ze 
er de dominante bevolkingsgroep en ontstonden er 
Thai-rijken.
Een typische Thai heeft zwart sluik haar en een 
lichtbruine huid. Het is een ongeschreven wet onder 
de Thai dat men zich innemend gedraagt en hoffelijk 
overkomt. Zowel economisch als cultureel blijkt het 
Thaise volk een groot aanpassingsvermogen te hebben, 
snel te kunnen overschakelen naar nieuwe situaties, en 
gemakkelijk elementen uit andere culturen te kunnen 
overnemen.
In de noordelijke provincies woont een scala van 
etnische minderheden. De meesten zijn bergbewoners 
die sinds de vorige eeuw Thailand vanuit het 
noorden (voornamelijk uit Myanmar en Laos) zijn 
binnengetrokken. Een aantal van die volkeren zijn 
de Akha, de Lisu, de Karen, de Hmong en Chinezen 
aangesloten bij of sympathiserend met de Kwomintang, 
verdreven uit China na de communistische revolutie.
Alhoewel de bergvolkeren in totaal nog niet één 
procent van de totale bevolking uitmaken, zijn ze 
heel belangrijk voor Thailand. Ze behoren namelijk 
tot de grootste ‘toeristische attracties’ van het land. 
De vooroordelen over deze volkeren zijn aanzienlijk. 
Hoewel de koning zich intensief bezighoudt met het 
verbeteren van het lot van de bergvolkeren, wordt 
door vele Thai minachtend over hen gedacht. De Akha-
stam wordt zelfs i-kars genoemd, wat vrij vertaald 
‘onbeschaafde slaaf’ betekent. In werkelijkheid vormen 
de bergvolkeren een kwetsbare groep, die vaak 
blootstaat aan veediefstallen. Doordat ze geen Thais 
staatsburgerschap hebben, kunnen de leden bovendien 
gemakkelijk van hun grond verdreven worden. 
De belangrijkste religie van Thailand is het 
Theravadaboeddhisme. Christenen, hindoes en 
moslims vormen minderheden.



Thaise hoofdstad Bangkok ligt aan de Chao Phraya-
rivier waar die uitmondt in de Golf van Thailand.
Het zuiden van Thailand ligt op het smalle schiereiland 
Malakka, tussen de Golf en de Andamanse Zee. Dit deel 
van het land bestaat uit een bergketen die begroeid is 
met tropische regenwouden. Opmerkelijk hier zijn de 
kaarsrecht omhoog rijzende kalksteenrotsen.
Voor de kust liggen honderden eilandjes, elk met zijn 
eigen verhaal en zijn eigen geschiedenis.

KLIMAAT
Thailand kent een tropisch klimaat. In het noorden 
van Thailand is er een tropisch savanneklimaat, 
in het zuiden een tropisch moessonklimaat. Het 
moessonklimaat houdt in dat er een regenseizoen 
is (de moesson), en een lange droge periode. Het 
savanneklimaat houdt in dat zomers nat zijn, en 
winters droog, Sommige gebieden in Thailand vallen 
onder het tropisch regenwoudklimaat, dan is er geen 
droge periode.
Het regenseizoen in Thailand kenmerkt zich niet 
door dagenlange regen. Er vinden echter korte hevige 
regenbuien plaats, ongeveer een à twee keer per dag.
Thailand is groot en uitgestrekt, het noorden en zuiden 
zijn daardoor niet gelijk qua klimaat. Het noorden is 
in de zomer warmer, en in de winter kouder dan het 
zuiden. De gemiddelde temperatuur in Thailand is zo’n 
27 graden Celsius.

GESCHIEDENIS
De geschiedenis van Thailand begint met de migratie 
van de Thai vanuit Zuid-China naar het huidige 
Thailand gedurende het eerste millennium. In dit 
gebied bestonden eerder beschavingen in de bronstijd 
en ijzertijd, later gevolgd door Mon, Maleise en 
Khmer koninkrijken. De Thais vestigden hun eigen 
koninkrijken, met een heftige eerste bloei in Sukhothai 
en daarna langduriger het Koninkrijk Ayutthaya.
Deze koninkrijken werden constant bedreigd door 
Birma en Vietnam, maar ook door rivaliserende Thai 
en Lao staten. Europese koloniale mogendheden 
vormden een bedreiging in de 19e eeuw en het 
begin van de 20e eeuw, maar Thailand wist als enige 
land in Zuidoost-Azië kolonisatie te voorkomen. Na 
het einde van de absolute monarchie in 1932 werd 
Thailand zestig jaar lang vrijwel voortdurend bestuurd 
door een militaire dictatuur totdat een parlementaire 
democratie werd gevestigd.

GEOGRAFIE
Het noorden van Thailand is uitgebreid bebost met 
een geheel ander bostype dan de rest van Thailand. 
Deze bossen worden voornamelijk gevormd door 
bladverliezende bomen zoals de teakboom. Het 
noorden heeft ook veel bergen, waar de bergvolkeren 
hun verblijfplaats vinden. De hoogste berg in Thailand 
is de Doi Inthanon (2590 m.). In dit gebied lopen 
vele riviertjes door diepe valleien naar een centraal 
vruchtbaar gebied.
In het noordoosten bevindt zich het droge en 
onherbergzame Khorat Plateau dat gemiddeld 250 
meter boven zeeniveau ligt. Delen ervan zijn zo 
onvruchtbaar en ogen zo schraal dat het gebied ook 
wel de Huilende Vlakte wordt genoemd.
Verder naar het zuiden ligt het rivierengebied. De 



ma
motoradventure  4  l i fe

VERKEER
In Thailand wordt links gereden. Maak je geen zorgen, 
het went snel. Het verkeer wordt gedomineerd door 
toeterende brommertjes die kris kras door elkaar 
rijden, vooral in de drukkere gebieden rondom de 
grote steden. 

WETENSWAARDIGHEDEN
Het betaalmiddel van Thailand is de Baht, onderverdeeld 
in 100 Satang. Omgerekend is de waarde van €1,= in 
Baht: ± 37,=. 

WOORDEN
Hoi  Hey
Goedendag Sawaddie
Welkom  Yin die thon rab ka (v)/ krab (m)
Ik heet ... Chan phom (v)/ chuur (m)…
Tot ziens La kon
Dag  La kon
Ja  Chai
Nee  Mai-chai
Alstublieft Duay kwaam ka ru na
Bedankt  Ghop khun ka (v)/ krab (m)

Hoe gaat het? Khun/ theu sa baay die mai
Goed, dank u Chan (v)/ khom sa baay die maak   
  ghop khun
Het gaat wel Sa baay pho chai dai
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Deze on-road reis is uitermate geschikt om een 
medepassagier mee te nemen.
Je gaat een boeiende motorreis maken in het noorden 
van Thailand, in de regio “De Gouden Driehoek” 
genaamd. We gaan zeer veel bergpassen rijden met 
adembenemende vergezichten. De meeste wegen, 
ook in de bergen, zijn van goede kwaliteit zodat je 
heerlijk van het motorrijden kunt genieten, met zeer 
veel opeenvolgende bochten. We rijden onder andere; 
de hoogste berg Inthanon, op de rim en grens tussen 
Thailand en Myanmar, de Gate of Siam en langs de 
rivier de Mekong.
Naast het motorrijden bezoeken we meerdere 
traditionele dorpen waaronder een Long Neck-dorp. 
Je gaat een dag met de olifanten op pad en neemt 
gezamenlijk een rivier douche. Met een dag-visum 
gaan we ook de grens over naar Myanmar (Birma). 
Daarnaast ga je smullen van de Thaise keuken met 
haar uitgebreide menukaart en haar enorme variatie 
in kruiden.



DAG 1 
Vertrek vanuit Nederland
Je vertrekt uit Amsterdam en vliegt via Bangkok naar 
Chiang Mai waar je vroeg op de dag aankomt.

DAG 2 
Aankomst Thailand Chiang Mai
De reisleiding van Motoradventure 4 Life staat al op 
je te wachten om je naar het hotel te brengen. De 
rest van de dag heb je de mogelijkheid om te relaxen 
of kennis te maken met Chiang Mai. Einde van de dag 
halen we de motoren op zodat we morgen direct 
kunnen vertrekken.

DAG 3 
Chiang Mai
Na een uitgebreide briefing over het motorrijden 
in Thailand, haar regels en handelingen alsmede wat 
u allemaal kunt verwachten met deze bijzondere 
motortour gaan we een korte rit maken in de 
omgeving van Chiang Mai om aan de motor, verkeer 
en links rijden te wennen. U zult merken zodra je de 
stad uit bent wordt het aanzienlijk rustiger op de weg. 
We rijden weer terug naar hetzelfde hotel in Chiang 
Mai.
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DAG 4 
Chiang Mai – Mae Chaem
Na het ontbijt gaan we ons klaar maken voor de 
eerste rit naar de hoogste berg van Thailand: Doi 
Inthanon (2.565 meter). Deze bergketen ligt slechts 
een uur rijden van Chang Mai en geeft direct mooie 
vergezichten en heerlijke bochten om in de stemming 
te komen voor de rest van deze motorreis.

DAG 5 
Mae Chaem – Mae Hong Son
Na de eerste indrukken van gisteren rijden we verder 
over diverse bergen richting Khun Yuan waar we 
zullen lunchen. Vervolgens gaan we naar het noorden, 
het land van de long necks.



DAG 6 
Mae Hong Son – Pai
De dag begint met een korte rit voor een bezoek aan 
een van de “long necks”-dorpen buiten Mae Hong 
Son. Hier heb je de mogelijkheid om te kijken hoe 
men leeft en op de foto te gaan. We rijden verder naar 
het noorden en direct na het verlaten van Mae Hong 
Son worden de wegen steiler en scherper, helemaal 
tot aan Pai. Voordat we bij de eind bestemming zijn 
van vandaag maken we nog een afslag naar de grotten 
van Tham Lot. Pai is een gemoedelijk dorp waar veel 
backpackers komen.

DAG 7 
Pai
Vandaag verblijven wij in Pai om een olifantenkamp te 
bezoeken. Je gaat ze voeren en een rit maken op de 
rug van deze kolossale dieren. In een rivier ga je samen 
met de olifant te water om samen te douchen! Daarna 
volgt er een tocht over deze rivier op een bamboe 
bootje en een lunch is ook inbegrepen in deze tour.

DAG 8 
Pai – Fang
Na een dagje niet op de motor gereden te hebben gaan 
we vandaag weer veel bochten maken. Tussendoor 
rijden we even een relatief rechte weg om daarna 
weer te genieten van de steile en scherpe bochten tot 
aan de eind bestemming.
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DAG 9 
Fang – Mae Sai
Vandaag een bijzondere en lange dag! Via wederom 
veel bochten, steile wegen en vele thee plantages 
stoppen we in Doi Mae Salong voor lunch. In deze 
omgeving wonen veel chinezen die verdreven zijn 
tijdens de Maoïstische revolutie. We vervolgen de weg 
over diverse bergen met als hoogtepunt de weg op de 
rand die Myanmar en Thailand scheidt.

DAG 10 
Mae Sai – Chiang Khong
‘S ochtends kun je met een dag-visum de grens over 
het plaatsje Tachilek in Myanmar (Birma) bezoeken. 
Rond 12 uur maken we ons klaar voor de rit naar 
de Mekong rivier en de Golden Triangle (gouden 
driehoek) Thailand, Myanmar en Laos. Het gebied waar 
we doorheen rijden is vooral berucht vanwege haar 
opium. Ons hotel ligt direct aan de rivier de Mekong.



DAG 11 
Chiang Khong – Chiam Kham
Indrukwekkende dagrit over het gebergte Doi Pha 
Tang en de poort van Siam.

DAG 12 
Chiam Kham – Nan
Heerlijke lange dag over diverse gebergten met veel, 
heel veel mooi geasfalteerde bochten die steeds 
vloeiend in elkaar overgaan.

DAG 13 
Nan – Phrae
We rijden verder zuidelijk over diverse gebergten 
en moeten een pontje nemen waarmee we de rivier 
oversteken, om onze weg te kunnen vervolgen naar 
Phrae.
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DAG 14 
Phrae – Chiang Mai
Via de bergen Doi Pha Phung en Ban Tham Forest 
Park rijden we naar Phayao.
Einde van de middag zullen we arriveren in Chiang 
Mai en onze motoren inleveren om vervolgens naar 
ons hotel te gaan. Helaas is dit alweer de laatste 
gezamenlijke avond,   en kunnen we, eventueel onder 
genot van hapje en drankje deze bijzondere reis 
evalueren.

DAG 15 
Vertrek naar Nederland
De koffers moeten helaas weer ingepakt worden 
voor vertrek. U wordt door onze reisleider naar het 
vliegveld gebracht.

DAG 16 
Aankomst Nederland



REISDATA EN PRIJZEN:
Alle actuele informatie over prijzen en vertrekdata 
vind je op onze website www.motoradventure4life.
com Voor eventuele vragen over mogelijkheden voor 
andere vertrekdata kunt u contact met ons opnemen.

INBEGREPEN :
• Vliegticket Amsterdam – Chang Mai retour 
• Pick up en drop off luchthaven Chang Mai                                                                                
• Alle hotel overnachtingen incl. Ontbijt
• Huur van de gekozen motor
• Volg pick-up truck
• Dag Olifanten camp
• Bezoek dorp long-necks
• Reisleiding

NIET INBEGREPEN:
• Benzine (indicatie: € 100,-)
• Eventuele inentingen (raadpleeg uw dokter 
 of GGD)
• Internationaal rijbewijs (verkrijgbaar bij 
 ANWB-winkels, ca. € 19,-)
• Middag- avond eten en drank (ca. € 10,- p/d)
• Eventuele eigen excursies
• Verlenging van de reis met bijvoorbeeld 
 Bangkok of Zuid-Thailand 
• Visum (bij verblijf langer dan 30 dgn) ter 
 plekke op de luchthaven Bangkok of Chiang 
 Mai (Gratis)
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MOTOR ADVENTURE 4 LIFE
Motor Adventure 4 Life biedt avontuurlijke reizen op 
afwijkende plaatsen, met een bomvol programma qua 
cultuur en natuur, en altijd een enorme dosis plezier. 

- Voor iedere rijder, met of zonder ervaring, in elke 
 leeftijd. 
- Voor iedereen die geen spijt wil krijgen van de 
 dingen die hij/zij “altijd al wilde, maar nooit gedaan 
 heeft”. 
- Voor de dromer die zijn/haar droom nu waar kan 
 maken…… 

Ons doel is om je terug te laten keren met de prachtige 
herinnering aan een onvergetelijke reis met verlegde 
grenzen, “pijn in je rug van het rijden, pijn in je hoofd 
van alle indrukken, pijn in je buik van het lachen, en een 
rugzak vol verhalen voor op iedere verjaardag”.

Motor Adventure 4 Life is een initiatief van Coen 
Hoogendijk en Evert Leideman.

Motor Adventure 4 Life
Diezerkade 3
8021 CW Zwolle
+31 (0)38 - 455 70 39
info@motoradventure4life.com
www.motoradventure4life.com
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