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Surin Elephant Round-Up: 18 – 19 november.
Surin ligger ca 40 mil ostnordost om Bangkok, dvs en dagsresa med bil från Hua Hin. Här har man en
gång om året en festival med ca 400 elefanter som föds upp och tränas till arbetselefanter. Under två
dagar visar man upp deras färdigheter. Första dagen på ett stadion där bl a krigsspel, parader och
elefantkricket visas upp. Dag 2 är det en kortege genom staden där elefantbrunch serveras från väl
dekorerade och uppdukade bord och där elefanterna får frossa i frukt och grönt.
River Kwai Bridge Festival: 25 november – 5 december.
Den “normala” tvådagarsresan, med en övernattning vid River Kwai (se nedan), kan lämpligen
förlängas med en dag så att The Festival som är en mycket sevärd Sound and Light Show vid bron
över River Kwai, kan upplevas.
Prisindikation: 8.000 THB (delat rum)/person. Enkelrumstillägg: 2.000 THB.
Julgudstjänst 23 december. (OBS DATUM) kl 13.00.
Den traditionella skandinaviska/svenska julgudstjänsten i Bangkok, Christ Church, Convent Rd.
Lämplig avstigning kan vara vid Sky-train-stationen Sala Daeng leds av vår kyrkoherde Lars Ryderstad
med julsånger, julevangelium osv med efterföljande mingel på ”kyrkbacken”.

Researrangemang som Svenskföreningen arrangerar/koordinerar.
Ikea den 12 december. Inbjudan kommer.
River Kwai 29/30 januari 2018. Information kommer att ges på våra svenskmöten och luncher.
Resegruppen i Svenskföreningen (Lars Gullstrand, Rakel Fagerström, Anci Länta) kommer genom
Western Tours (Khun Bangon, Khun Nim, Khun Odd) på Petchkasem Rd, bredvid Municipality eller
genom Ken Diamond på Hiltongatan arrangera och koordinera en tvådagarstur till Kanchanaburi och
River Kwai. Antalet deltagare bör vara minst 8 personer så att vi kan fylla en buss och få ett vettigt
pris. Programmet i stort är: upphämtning i bostaden på morgonen dag 1, ca 07.00. Bussresa till
Kanchanaburi med stopp vid ”floating market” Damnernsaduak med bl a en båttur. Vidare till
Kanchanaburi och ”The Bridge over the River Kwai”. Besök på krigskyrkogårdar med 9.000 gravar
över allierade soldater som dog vid byggandet av ”Dödens Järnväg”. Museibesök och till bron över
River Kwai där lunchen serveras. JEATH (Japan, England, Australia/America, Thailand and Holland)
War museum mm. Övernattning och middag på flodbåt (Raft House) eller ”resort”. Dag 2: Hellfire
Pass besöks samt ett mycket sevärt krigsmuseum. Tågresa på ”Dödens Järnväg”, lunch och därefter
hemfärd direkt till Hua Hin.
Prisindikation: 5.000 THB(delat rum)/person. Enkelrumstillägg: 1.000 THB.
I priset ingår: engelsktalande guide, förtäring, övernattning (delat rum), inträden, tågresan.

