
 

Reisverslag TRAVEL & TOURS by Lenneke Verhaar:  
Thailand met kinderen. 

 
Thailand is misschien niet de meest voor de hand liggende bestemming voor kinderen 
maar het is zeker een aanrader. Het is heel bijzonder om je kind kennis te laten maken met 
een andere cultuur waar het bovendien nog niet gewoon is dat ieder kind een mobieltje, 
laptop of playstation heeft. Er is ook zeker niet overal wifi en ik merkte dat mijn kind daar 
helemaal geen moeite mee had. Hij vermaakte zich uitstekend op de mooie stranden en in 
de prachtige natuur….. 
 

 
   

 
WWW.TRAVEL&TOURS.NL  -  0629554866  -   lenneke@travelandtours.nl     
 



 

ONGEREPT KHANOM 
Ik vertrek in de meivakantie samen met mijn jongste zoon naar Bangkok en we reizen dezelfde dag 
nog door naar Surat Thani, een stad in Zuid-Thailand. Hier worden we opgehaald door een auto met 
chauffeur die ons in twee uur tijd naar Khanom brengt in de provincie Nakhon Si Thammarat.  
 
Khanom, een kleine slaperige stadje, ligt op het vasteland aan de Golf van Thailand tegenover het 
populaire eiland Koh Samui. Je vindt hier 12 kilometer aan witte zandstranden en een bergachtige 
omgeving met mooie watervallen. Deze kant van Thailand is nog ongerept en wordt (nog) niet 
bezocht door hordes toeristen. We logeren in een klein resort met 15 units waarvan de onze een 
prachtig uitzicht heeft over de Thaise Golf.  
 

 
De volgende morgen staan we vroeg op want we gaan met de eigenaar van het hotel naar de locale 
markt. Hier geeft zij uitleg over de diverse producten die we kopen en gezamenlijk opeten. Heerlijk 
gegeten! We zijn de enige westerse bezoekers aan de markt en vooral mijn lange zoon is een 
opvaller tussen de kleine Thai. 
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ROZE DOLFIJNEN & FISH-SPA 
We stappen in een longtailboot en varen een half uur de zee op om op zoek te gaan naar deze 
zeldzame dolfijnen, Ze gebruiken de wateren voor de kust van Khanom als broedplaats en er leven 
er hier nog zo’n 60 die gelukkig beschermd worden. De boottocht is genieten, niet alleen omdat we 
inderdaad een paar dolfijnen spotten, maar ook omdat we varen langs prachtig uitgesleten 
rotspartijen, groene mangroves en een ontzettend lekkere lunch geserveerd krijgen aan zee. Op de 
terugweg brengen we een bezoek aan de natuurlijke fish-spa, de vissen sabbelen aan onze tenen en 
bezorgen ons de slappe lach. 

 
 
 
   

 
WWW.TRAVEL&TOURS.NL  -  0629554866  -   lenneke@travelandtours.nl     
 



 

KOH TAO 
We hebben een vroege transfer van Khanom naar de pier voor de ferry naar het kleine snorkel en 
duikparadijs Koh Tao. Eenmaal aangekomen op is het er een drukte van belang.  
 
Duikscholen, backpackers, barretjes, brommertjes, longtail boten en prachtige stranden.  We 
logeren in een mooi resort direct aan het strand. Ons houten “hutje” heeft twee kamers en een 
buitendouche die wie elke keer eerst grondig inspecteren op ongenode gasten voor we er gebruik 
van durven te maken. 

<  
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De volgende morgen gaan we op zoek naar de Nederlandse duikschool. Deze zit ergens in het dorp 
en wordt van harte aanbevolen door een collega reisagent. Er is niets  gelogen aan deze 
aanbeveling. Jongste zoon krijgt direct theorieles en ik ga lekker een kopje thee drinken in 1 van de 
vele internet cafeetjes met goede airconditioning.  
 
De dag erna worden we al vroeg verwacht omdat zoon de hele dag duikles heeft. Ik mag mee voor 
de gezelligheid en maak van de gelegenheid gebruik om te gaan snorkelen. Wat een belevenis. Ik 
heb al vaker gesnorkeld in o.a. Thailand, Mexico en Egypte maar dit slaat alles. Ik zie de meest 
bijzondere vissen;  zwart met gele strikjes, half goud half wit, Nemo in 10 verschillende kleuren. Ik 
kom ogen tekort. 
 
Ook huren we een dag onze eigen longtail boot met schipper. Een bijzondere vriendelijke man met 
de bijnaam Kingkong die ons meeneemt voor een boottocht rond het eiland. Hij wijst ons de 
mooiste plekjes om te snorkelen, we zien zelfs een grote zeeschildpad en we lunchen heerlijk ergens 
met onze voeten in het zand. 
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KHAO SOK NATIONAL PARK 
We verruilen het paradijs Koh Tao voor het paradijs Khao Sok  National Park maar eerst varen we 
terug naar het vaste land en logeren we een nacht in Surat Thani. 
 
We worden opgehaald bij ons hotel om naar park te rijden waar we de komende nacht zullen 
verblijven in een luxe tent in het Elephant Hills Camp. Na de lunch midden in de ongerepte jungle 
vertrekken we per kano naar het olifanten educatie centrum. We gaan vanmiddag de Aziatische 
olifant ontmoeten!  Het behoud van de Aziatische olifant staat hier voorop dus geen ritje op de rug 
van de olifant maar we mogen helpen met het verzorgen van de dieren. Samen met de trainers 
(mahout) voeren en wassen we de olifanten. Dit is niet alleen voor kinderen een grote aanrader! 
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TENTENKAMP TROPISCH REGENWOUD 
De dag erna worden we ‘s morgens  gewekt door de geluiden van de jungle. Na het ontbijt 
vertrekken we met een longtail boot naar één van de meest indrukwekkende meren van Thailand, 
het Cheow-Larn meer.  
 
Het meer is omgeven door begroeide bergketens en honderden kleine eilandjes en wordt ook wel 
het ‘Halong Bay’ van Thailand genoemd. We varen ruim een uur en komen dan aan in het Rainforest 
Camp met luxe drijvende tenten, volledig uitgerust met bedden en badkamer. Alle tenten liggen aan 
een privé steiger met kajak. Het meer nodigt uit om te zwemmen en het uitzicht is adembenemend. 
We horen de gibbons brullen (mensapen met lange armen en zonder staart) en gaan na de lunch 
samen met de gids in de kajak naar ze op zoek. Heel bijzonder om ze te zien zwieren van boom naar 
boom.  
 
Het is heerlijk slapen op deze unieke locatie met de geluiden van allerlei dieren in het tropische 
regenwoud op de achtergrond. 
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TERUG NAAR HUIS 
‘s Morgens springen we vanuit de tent zo weer het meer in en spelen we vangbal in het water met 
de andere tentbewoners. Na een heerlijk ontbijt verlaten we de jungle en worden we terug naar 
Surat Thani gebracht. Hier pakken we het vliegtuig naar Bangkok en vandaar uit terug naar huis. 
 
Wat een belevenis was dit voor zowel mijn zoon als voor mijzelf. We hebben enorm genoten van het 
prachtige Thaise landschap, de bounty stranden, de vriendelijke mensen en het verrukkelijke eten. 
We komen terug! 
 
Wil jij ook Thailand ontdekken, met of zonder (klein) kinderen? Vraag een vrijblijvend reisvoorstel 
aan of maak een afspraak. Ik kom graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken. 
 
Hartelijke groet, 
Lenneke 
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