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Saa ehtne kultuurikogemus riigist, mis on Sinu sihtkohaks – 

võrreldamatu ka parimate tasuliste reisipakkumistega. 

Ole osake kohalikust kultuurist suheldes kohalikega 

igapäevaselt ja õppides tundma nende elu ja olu läbi iseenda 

kogemuse. 

Tee midagi positiivset kohalikule kogukonnale või 

keskkonnaalastele projektidele ning saad vastutasuks kohalike 

naeratused, sära silmis ning sügava tänulikuse.  

Reisi turvaliselt hästi läbimõeldud ja korraldatud 

programmiga 

Külasta parimaid ja kuulsamaid sihtkohti mis antud asukohal 

on pakkuda, kuna just see muudab reisi täielikuks.

Maksa ausat hinda reiside eest, mis pakuvad palju elamusi. 

Ole uhke selle üle, et oled vastutus- ja kohusetundlik kodanik, 

kes annab oma panuse Maa parendamiseks.

Miks just vabatahtlike programm?

Vabatahtlikuks hakkamine on imekaunis viis reisimiseks koos 

hüvedega, mida kümned tuhanded inimesed üle maailma 

igaaastaselt naudivad. 

Järgnevalt on mõned põhjustest, miks vabatahtlikuks hakkamine 

on suurepärane viis reisimiseks hoolimata sellest, kas sihtpunktiks 

on just Chiang Mai (Tai) või mõni teine asukoht:

Miks Tai ?

Tai on riik, mida kõik sooviksid külastada, ning seda heal põhjusel: 

see on paik, mis tõmbab sind alailma tagasi, kuna seal on lõpmatult 

tegemist.Tai pakkub Sulle kogemusi, mida mujalt maailmas ei leia. 

Järgnevalt on 5 põhjust, miks just Tai on garanteeritult vapustav 

seiklus.

1.  Ainulaadsed roosad järv

Kui Taid külastada õigel aastaajal, leiad eest õitsvad vesiroosid mis 

katavad järvi luues erakordse vaate. Kui külastate Udan Thani 

novembri ja veebruari vahelisel perioodil, siis näete 15km 

läbimõõduga järve, millel on punane vesiroos justkui plahvatuslikult 

kogu pinna katnud. On võimalik võtta ka paadireis järvel, et vaadet 

lähemalt kogeda.

2.  Sukeldumisluba

Seiklusjanulistele hingedele ja neile, kes otsivad lihtsalt midagi uut, 

Koh Tao on üks odavamaid kohti maailmas kus omandada 

sukeldumisluba. Instruktorid on tihtipeale olnud tuhandetel 

sukeldumistel ning teevad kindlaks, et järgid ettemääratud 

õppeprotsessi ning seeläbi saad turvaliselt sukeldumas käia. See 

võimaldab maailma hoopid teisiti kogeda. Kalad ujuvad sinu 

läheduses, korallid loovad oma maalilisi värve ning kui on õnne, void 

näha ka sinivaala.  Kui tahad oma kogemusi veelgi täiendada, siis saad 

teha edasijõudnute loa,mis võimaldab 30m sügavust- ja 

öösukeldumist teha ning ka vrakke külastada.

3.  Meditatsiooni rahupaik

Kui soovid teistmoodi kogemust võidosavõtta 10 päevasest 

vaikivast meditatsioonist. Surat Thanis, Taist lõunas, pakutakse 

antud võimalust 70 euro eest. 10 päevaga õpid, kuidasmõistus, keha 

ja hingamine on ühenduses.  Pakutakse kõndivat-, istuvat- ja 

grupimeditatsiooni. Lisaks on ka kindla päevagraafikuga jooga. Ette 

tuleks arvestada sellega, et magatakse betoonist pinnal, puidust 

padjaga ja süüa antakse sel perioodil vaid2 korda päevas.See on 

heaks vahelduseks igapäevaelu ülekoormusele ning selle aja jooksul 

võid iseenda kohta rohkem uut teada saada, kui kogu ülejäänud elu 

jooksul.  Eesmärgiks on osaline ühildada Buddha eluviisiga – see on 

tõeline kogemus!

4.  Ayutthaya ajalooline park

Ayutthaya pole mitte ainult park, vaid ka UNESCO maailmapärandi 

nimistus. Sealt leiad Buddha kujude näod, mis on maetud 

puujuurtega, templite varemeid mis jätkuvalt seisavad juba  

Ayutthaya kuningriigi ajast. See oli Tai teine pealinn 417 aastat, kuni 

Birma väed hävitasid selle. Birma väed põletasid kogu linna, 

hävitades pühamuid ja Chedi ning Buddha kujutisi. Kõik struktuurid 

mis jäid seisma maeti sajanditeks maha. Kui viibite Bangkokis ja 

otsite mõnusat päeva on Ayutthaya ajalooline park, vaid tunnise 

autosõidu kaugusel, teie parim valik.

5.  Buddism

Kui te pole huvitatud meditatsiooni rahupaiga külastamisest on 

teisigi võimalusi end budistliku kultuuriga tuttavaks teha. Buddha, 

templid, pagoodad ja pühapaigad on kõikjal kuhu lähed. Suur osa 

arhitektuurist on hämmastav ja on püsinud sajandeid. Saad alustada 

oma vaimuliku teekonda just Tai budistide seas. Kindlasti leiate Tais 

külastatavatest kohtadest midagi põnevat, mida sooviksite ka 

tulevikus külastada ja uurida. Glamuurne ja salapärane, looduslik ja 

turvaline, Tai on segu kõigest. See annab teile suurepärase 

reisikogemuse, mis jätab unistuse sellest unikaalsest riigist Teie 

mällu veel pikaks ajaks peale lahkumist.



Kõik teenused alates saabumisest kuni lahkumiseni on 

programmi sisse arvestatud. Reisijal pole vaja midagi 

korraldada.

Kasutame vaid litsentseeritud sõidukijuhte ja registreeritud 

sõidukeid

Teeme koostööd kohalike töötajatega või esindajatega kogu 

programmi vältel.

Ohutuse tagamiseks on toidud kvaliteetsed ja hügieeniliselt 

ettevalmistatud (ning on lisatud teekonnale).

Suuremahuline eeltöö ja teavitamine reisi kohta juba enne 

kodust lahkumist.

Vastutustundliku käitumise ja isikliku turvalisusega seotud 

koolitused..

Mugavused

Majutus kogu programmi vältel. Majutust võib jagada või 

eksklusiivselt kasutada, sõltuvalt sellest, mis on broneeritud ja 

kinnitatud.

3 toidukorda päevas kohalikku toitu (hommikusöök, lõunasöök 

ja õhtusöök) kogu programmi vältel. Täpse söögikorra kava 

leiate igapäevasest toidukordade kavast.

"Parim võimalik" internetiühendus piirkonnas.

Inglise keele tõlgi ja abistaja kohapealne olemasolu ja toetus, et 

vabatahtlikud saaksid vajalike tegevusi teostada.

Kohaliku programmi koordinaatori olemasolu 

majutusasutuses, et lahendada probleeme, aidata 

korrapäraste küsitluste puhul ning olla üldiselt toeks.

Vabatahtliku võimalused

Täielik teave projekti kohta, kuhu reisija on kaasatud.

Kohandatud vabatahtliku tegevuskava kliendile parima 

võimaliku kogemuse andmiseks.

Igapäevane toetus projekti kavandamisel ja ka töö tegemisel.

Reisimine ja kohalik kultuur

Tugi

Ekskursioonid - ekskursioonid, mida kliendid saavad reisile 

lisada (saadaval programmi uuendamisel)

Kultuuritöökojad ja tegevused programmi esimese kahe 

nädala jooksul (sõltuvalt ajakavast muudatustest);

Kohalik tugi ja info, et uurida kohalikke alasid iseseisvalt oma 

vabal ajal programmi vältel.

Kohalik Tai toiduvalmistamise õppetund ja
demonstratsioon.        

Tai keele õppetund

Kogege kohalikku elu külastades kohalikku
turgu ja  veetes õhtusöök kohaliku perega, 
et saada aimu igapäevaelust.

1 ööd ja 2 päeva ekskursioon Chiang Rai’sse

Ekskursioon Lampangisse ja Wat Phra’sse.
Turvalisus

Reisi tingimused

Programmis on palju funktsioone, mis võimaldavad klientidel 

ohutult, tohutult nauditavalt ja meeldejäävalt kogemusi kogeda. 

Need on järgnevad:



Pakkumise detialid

Chiang Mai (Tai) vabatahlike programmi päevakava ( päevalõikes)

Mugavused

Järgnev on Chiang Mai (Tai) programmi igapäevane päevakava. See on 2-nädalase programmi näidis. 

Pikem ja põhjalikum programmi päevakava tehakse kättesaadavaks kliendi nõudmisel.

Plaan sisaldab kahte erinevat programmivalikut - põhiversiooni ilma ekskursioonideta ja täiustatud versiooni, mille hulgas on juba programmi 

lisatud nädalavahetuste ekskursioonid.

H-ekskursioonidel 

H, L, Õ-

laagris

H-ekskursioonidel 

H, L, Õ-

laagris

H, L, Õ

Päev Tavaprogramm Tava + reisiprogramm Toitlustus

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

kuni reede

Laupäev

Pühapäev

Esmaspäev

kuni reede

Laupäev

Pühapäev

Graafikujärgne vabatahtlikutöö, kultuurilised tegevused ja vaba aeg.

Vaba

nädalavahetus
Ekskursioon Chiang Rai’sse

Vaba

nädalavahetus
Ekskursioon Chiang Rai’sse

Puudub

H, L, Õ

Saabumine Chiang Mai lennujaama ja reis majutuskohta. 

Sihtpunkti jõudmine, tervituskoosolek ja programme tutvustuse algus

Tai ja kohalik kultuur

Kohalik areng ja vabatahtlike roll

Kuidas vabatahtliku tööd teha

Kultuuriline vastutus

Turvalisus & käitumiskoodeks

Sissejuhatus eraldi projektidesse ning nende:

Tai keele põhitõed

Kohalike turgude külastus ja orienteerumine 
kohalikus piirkonnas

Eri projektide tuvustus

Töö algab graafikujärgse vabatahtlikutööga, kultuuriliste 

tegevustega ja vaba ajaga

Kohalik toiduvalmistamise demostratsioon ühel pärastlõunal

Üks õhtusöök kohaliku perega, et kogeda sealset elu

Vaba aeg, et uudistada Chiang Mai’s

Vaba aeg koos transpordiga Chiang 

Mai lennujaama,et tagasilennule saada.

Terve päeva kestev ekskursioon Lampang’i

Poole päevane visiit Doi Suthepi.

Transport Chiang Mai lennujaama,

et saada tagasilennule alates 20:00 

NÄDAL

1.

NÄDAL

2.



Tüüpiline päev (eeldatav)

Chiang Mai ja majutuskoha detailid 

Nõudmised vabatahtlikele

Vabatahtlike projektid Chiang Mai
provintsis (Tai)

Aeg Tegevused

7:00-8:00 Hommikusöök majutuskohas 

8:00-13:00 Vabatahtlike töö

13:30-14:30 Lõunasöök majutuskohas1

15:00-16:00 Kultuurilised töötoad- vastavalt programmile

16:00-17:00 Järgmiseks päevaks ettevalmistumine/koosolek

17:00-17:30 Tee/kohv majutuskohas

19:00-20:00 Vabatahtlike töö

Täpne päevakava sõltub käesolevast projektist, kuid allolev table on

 üldise päevaplaani näidis:

vabatahtlikutöö on vähekindlustatud laste eest hoolitsemine ning 

nende abistamine õpingutes. Projekti eesmärk on kanda võimalikult 

head hoolt väikelaste ja imikute eest erinevates avaliku- ja 

erasektori asutustes, pannes käed külge erinevates igapäeva 

toimingutes.

Vabatahtliku ülesanded projektides võivad sisaldada ühte või 

enamat järgnevatest tegevustest:

Lapsed on haavatav sihtgrupp ning selleks, et nendest kasvaks 

täisväärtuslikud maailmakodanikud, vajavad nad rohkelt hoolt. 

Lastega tegelevad vabatahtlikud toetavad neid ja nende 

perekondasid nende arengus.

Toidu valmistamine ning laste söötmine

Laste abistamine kodutööde, pesemise ning muude 

toimingutega

Esmane haridus õpikute ja muu haridustegevuse kaudu

Muud vajalikud toimingud

Haridus ning eelnev kogemus antud alal : pole nõutud. 

Keel : Inglise 

Sugu : Mehed ja naised

Kuritegeliku taustata.

1Lõunasööki võidakse pakkuda kaasapakitult, sõltuvalt käesolevast 

projektist ja töö kaugusest majutuskohast. 

+Ajakava võib muutuda vastavalt projektidele ja muudele 

asjaoludele 

Järgnevad projektid on saadaval Chiang Mai provintsis

Õpetamis- ja haridusprojekt
 
Laste kasvatamine 

Vanurite eest hoolitsemine

Munkade õpetamine 

Järgneb erinevate projektide tutvustus.

Üks enim rahuldust pakkuv ning ka populaarseim

Download details of the accommodation facility that is used by all 

international volunteers from



Õpetamine Matemaatika, inglise keele ja sotsiaalsete oskuste õpe 

MUNKADE ÕPETAMINE

Munkade õpetamine on ülemaailmselt üks nõutumaid vabatahtlike 

tegevusi. Vabatahtlikult või olude sunnil lapsed vaestest oludest 

tulevad neisse institutsioonidesse selleks, et saada nii ilmalik kui ka 

spirituaalne algõpe. Need asutused, vaatamata nende üleüldisele 

heale majanduslikule seisule, panustavad pigem spirituaalsele 

õppele, seeläbi tekitades puuduse kvaliteetse alushariduse järele.

Seepärast on munkade hariduskeskustes vajadus vabatahtlike järele 

suur, kuna on vaja abi õppimaks inglise keelt, matemaatikat, kunsti ja 

käsitööd. Munkade koolituskeskustes on olemas enamasti eluruumid 

õpilastele, seega vabatahtlikud saavad soovi korral panustada nende 

õppesse igapäevaselt enam. 

Õpilased on 8-25-aastased ning neil on erinev hariduslik taust ning 

tase.

Igapäevased tegevused:

Üha individualistlikumaks muutuvas ühiskonnas on vanurid ja 

põdurad muutunud üheks haavatamaiks osaks. Vanadekodud 

pakuvad hoolt ja peavarju unustatud generatsioonile, kelle pere neist 

ei hooli või kellel pole lihtsalt raha, et neid üleval pidada.

Vanadekodu elanikud soovivad elada oma allesjäänud elu elada 

väärikalt. Nad vajavad hoolt ja tähelepanu. Õilis tegevus, mida on 

vabatahtlikul lihtne edukalt ellu viia.

Ning kuigi see ei pruugi tunduda sama huvitav või “armas”, kui 

töötada vabatahtlikuna eksootiliste loomade või väikeste lastega, on 

piisavalt lugusid ja jagatud kogemusi, et muuta see kogemus võõrast 

kultuurist inimestega unustamatuks.

Vabatahtliku ülesanded projektides võivad sisaldada ühte või 

enamat järgnevatest tegevustest:

Matemaatika, arvutiõpetuse/IT või inglise keele õpetaja 

Muusika ja pilliõpetaja

Spordiinstruktorid ja kehalise kasvatuse õpetaja 

Kodutöödega abistamine

Õpetaja abistamine tundide ettevalmistamisel ja andmisel

Erivajadustega laste abistamine

Vabatahtlikud õpetajad annavad otsese panuse õpilaste arengusse, 

tõstes nende enesekindlust ning akadeemilist suutlikust ning 

parandades tulevikuvõimalusi.

Vabatahtliku õpetaja või abiõpetajana tööülesanneteks võivad olla 

üks või enam allpool nimetatud tegevustest, arvestades vabatahtliku 

eelnevat töökogemust ja haridust:

Vabatahtlike tegevused projektis on loodud nii, et eelnevat 

õpetamise kogemust vaja pole. Igapäevased tegevused, 

õppematerjal ning õppekava on eelnevalt kokku pandud, et 

vabatahtlikul oleks võimalik oma projektis oldud ajaga anda parim 

tulemus.

Klassiruumi kaunistamine

Mängud ja sportlik tegevus 

Õppematerjalide loomine ja abide koolitamine

Haridus ning eelnev kogemus antud alal : pole nõutud. 

Keel :  Inglise

Sugu : Mehed ja naised

Kuritegeliku taustata

Vanadekodu töötajate abistamine

Vanurite abistamine nende endi tegevustes

Pimedate ja puuetega isikute abistamine liikumisel ja 
tegevustes (n.t toidu kätte saamine)

Tedmiste jagamine hügieeni ja isikliku tervise 
valdkondades

Aidata vanuritel oma ruume korrastada ja koristada
Jõuetute toitmine

Nõudmised vabatahtlikele

Haridus ning eelnev kogemus antud alal : pole nõutud. 

Keel: Inglise 

Sugu: Mehed ja naised

Kuritegeliku taustata. 

Õpetamine

VANURITE EEST HOOLITSEMINE



Õpetamine

Haridus ning eelnev kogemus antud alal : pole nõutud. 

Keel :  Inglise

Sugu : Mehed ja naised

Nõudmised vabatahtlikele

Programmi algusajad
Järgnevalt on märgitud programmi algus- ja lõpuajad. Palun vaadake saabumise ja lahkumise eeskirjadest infot ja abi, kuidas lende broneerida. 

Chian Mai (Tai) vabatahtlike programmi ajad 2018 

Algus Lõpp -  2 nädalane programm Lõpp -  3 nädalane programm Lõpp -  4 nädalane programm

01-Jan-18

15-Jan-18

29-Jan-18

12-Veb-18

26-Veb-18

12-Mar-18

26-Mar-18

09-Apr-18

23-Apr-18

07-Mai-18

21-Mai-18

04-Jun-18

18-Jun-18

02-Jul-18

16-Jul-18

30-Jul-18

13-Aug-18

27-Aug-18

10-Sep-18

24-Sep-18

08-Okt-18

22-Okt-18

05-Nov-18

19-Nov-18

03-Dets-18

17-Dets-18

31-Dets-18

15-Jan-18

29-Jan-18

12-Veb-18

26-Veb-18

12-Mar-18

26-Mar-18

09-Apr-18

23-Apr-18

07-Mai-18

21-Mai-18

04-Jun-18

18-Jun-18

02-Jul-18

16-Jul-18

30-Jul-18

13-Aug-18

27-Aug-18

10-Sep-18

24-Sep-18

08-Okt-18

22-Okt-18

05-Nov-18

19-Nov-18

03-Dets-18

17-Dets-18

31-Dets-18

14-Jan-19

22-Jan-18 19-Jan-18

12-Veb-18

26-Veb-18

12-Mar-18

26-Mar-18

09-Apr-18

23-Apr-18

07-Mai-18

21-Mai-18

04-Jun-18

18-Jun-18

02-Jul-18

16-Jul-18

30-Jul-18

13-Aug-18

27-Aug-18

10-Sep-18

24-Sep-18

08-Okt-18

22-Okt-18

19-Nov-18

05-Nov-18

03-Dets-18

17-Dets-18

31-Dets-18

14-Jan-19

28-Jan-19

05-Veb-18

19-Veb-18

05-Mar-18

19-Mar-18

02-Apr-18

16-Apr-18

30-Apr-18

14-Mai-18

28-Mai-18

11-Jun-18

25-Jun-18

09-Jul-18

23-Jul-18

06-Aug-18

20-Aug-18

03-Sep-18

17-Sep-18

01-Okt-18

15-Okt-18

29-Okt-18

12-Nov-18

26-Nov-18

10-Dets-18

24-Dets-18

07-Jan-19

21-Jan-19



Järgnevalt on 2018 aasta programmi hinnad:

Antud on programmi hinnad, mis osalejal kanda tuleb

Hinnad

Ööde arv sõltub konkreetsest programmist.

Majutus ühismajutuse põhimõtetel

Kõik sõidud ja tegevused mis on teostatud sõidukiga

Check-in aeg on 14:00 ja check-out aeg on 12:00 enamus hotellides (tavapäraselt on võimalik läbirääkida varasem  check-in). 

Eined vastavalt planeeritule

Kultuursed tegevused on järgmised: - 

                              Ühildu kohaliku rahva ja keskkonnaga õppides kohaliku keelt- Tai keelt

                              Üks õhtusöök kohaliku perekonnaga

                              Üks toiduesitlus

Vabatahtlike töö vastavalt reisiplaanile

Sisenemistasud sihtkohtadesse vastavalt reisiplaanile

Inglise keelt kõnelev giid vastavalt reisiplaanile

Isiklikud kulud, nagu jootraha, riided, joogid

Lisasöögikorrad(v.a inimesed, kellele on see spetsiaalselt ette nähtud). 

Reisikindlustus, viisa jne 

Kaameratasud (nii pildi-, kui ka videomaterjal).

Rahvusvaheline lennupilet

Muu

Hinna sisse arvestatud teenused:

Mitte kaasaarvatud:

2 nädalat

Kestvus Tava + ReisiprogrammTavaprogramm

€ 844

€ 1,087

€ 1,330

€  1,474

€ 1,698

€ 1,930

€ 2,157

€ 228

€ 1,254

€ 1,484

€ 1,713

€  1,943

€ 2,172

€ 2,398

€ 2,629

€ 228

3 nädalat

4 nädalat

5 nädalat

6 nädalat

7 nädalat

8 nädalat

Nädalane pikendus 

Tai vabatahtlike tava- & reisiprogramm



Võimalike ekskursioonide Chiang Mai (Tai) programm

1 öö ja 2 päeva sisaldav ekskursioon Chiang Rai’sse

Chiang Rai on rahulik ja unine 

Saabume Mae Khachan’i 

Laupäev: Chiang Mai – Chiang Rai

Detailne päevakava 

Hommikul – Peale hommiksööki sõidame Chiang Rai’sse, ees ootab 

ligikaudu kolme ja poole tunni pikkune sõit

Inimesed, kes valivad Chiang Mai (Tai) vabatahtlike programmi, 

saavad järgnevatest reisidest osa võtta muutes oma programmi 

vastavalt vabatahtlike töö- ja reisimise programmiks. 

väikelinn. Võrreldes oma ’’õega’’, Chiang Mai’ga, on seal alati 

rahulikum kuid ka seal ei ole puudust ajaloolistest vaadetest ja 

tegevustest. Asustatud aastal 1262 Mengrai dünastia pealinnana 

peale Chiang Saen’i. Tänapäevaks on linnas tugev Lanna identiteet, 

paljuski tänu oma suurele valikule muusikas, kunstis ja eri hoonetes. 

Erinevalt Chiang Mai’st, ei ole siin aktiivset ööelu, meelelahutust, ega 

suuremaid poode. Need asutused, mis siin olemas on, on peamiselt 

linna keskel, kellatorni ümbruses. Linnas arendatakse vaikselt 

turismi, asutades oma Night Bazaar,Saturday Walking Streetja jazzi 

festival. Järve äärne piirkond ei ole peamiselt välja arendatud, v.a 

mõningad luksushotellid. Et paremini hõlmata Mae Kok’I ilu on 

soovitatav rentida paat ja nautida vaadet jõekallastel. 

Lõppudelõpuks on Chiang Rai linn koht, kus lõõgastuda, võtta vabalt 

ja nautida iga hetke. 

kuumaveeallika juurde. See onkohalike jaoks väga populaarne 

peatuspaik reisides Chiang Mai’st Chiang Rai’sse. Seal reisides 

üritavad kohalikud turistidele mune müüa, et nad neid allikas keeta 

saaksid. Ka jalgade leotamine vees on seal populaarne. Sealt saavad 

turistid ka muud kohalike asju osta, nagu ehteid ja puidust nikerdisi.

Teel Wat Rong Khun’i, välismaalaste seas rohkem tuntud kui Valge 

Tempel, on ebatraditsiooniline Buddistide temple Chiang Rai’s, 

asustatud 1997 aastal tunnustatud Tai maaler-arhidekti poolt. 

Chalermchai Kositpipat, see imepärane temple on segu 

traditsioonilsest Tai arhidektuurist ja sürrealismist. Peahoone on 

värvitud valgeks, et peegeldada Buddha puhtust ja see on kaetud 

peeglimosaiikidega, et peegeldada päikes, üleni helendades. Ümber 

kompleksi asuvad kujutised deemonitest, koljudest, inimpeadest 

rippumas puudelt ja muude imelike kujutistega. 

. 

Lähme vaatama Wat Chedi Luang’I Chiang Sean’I iidses linnas,mis on 

väike osa Chiang Rai maakonnast. See on Tai üks vanimaid asustusi. 

See asub Mekong’I jõe kallastel ja sealsetel elanikel on väga 

vabameelne ja rahulik elustiil.

Külastame Wat Chefi Luang’I, kuningliku templit. Seal piirkonnas on 

mitmeid sarnase nimetusega kohti, kuid meie peame silmas just vana 

Chiang Saen’i, nimetatud just nii, kuna oli arvatavasti põhiline temple 

kuninga Mengrai varasemas pealinnas. See asub Chiang Rai’st 

loodes, Kuldse Kolmnurga lähedal. Selle linna varemed on laiali üle 

kogu Chiang Saen’i

Rändame Kuldsesse Kolmnurka Tai, Birma ja Laos’e piirialadele, kus 

Hiina kaupmehed kasutasid kulda, et seda seal kasvatatud oopiumi 

vastu vahetada.

Oopiumimooni ajalugu Kuldses Kolmnurgas on tulnud Hiina 

migrantide poolt, kelle jaoks on see tähtis osa kultuurist. Vanemad 

inimesed kasutavad seda naturaalse stimulandina. Hmong’I hõim on 

alati oopiumit müügiks kasvatanud - esmaselt oli see mõeldud Hiina 

turule, kuid Prantsuse kolonistid viisid seda suurtes kogustes ka 

Indo-Hiinasse.

Ööbimine majutuskohas, Chiang Rai (k.a hommikusöök)



Overnight stay at accommodation, Chiang Mai (Meals- Breakfast & Dinner)

Pühapäev: Chiang Rai – Chiang Mai

Saturday: Chiang Mai – Lampang – Chiang Mai

2 päevane ekskursioon Lampang’i and Doi Suthep’i

Ennelõunal külastame teeistandust ning peale seda suundume tagasi Chiang Mai’sse. Saabumine Chiang Mai’sse majutusasutusse. 

Väiksema künka otsas, umbes 20km Lampangist, asub üks vanimaid puidust ehitisi Tais (aastast 1486).

Kesk-Vihran on avatud ja seda hoiab üleval kaks rida massiivseid sambaid. Sealsed seinamaalid on suhteliselt hästi säilinud ningjutustavad loo 

varasemast elust. Seal asub kaks tähtsat Buddha kujutist – Phra JaoTang, mis valmistati aastal 1563 ning asub hoone tagaosas, ning Phra Tan 

Jai, mis asub eelneva taga.

Seejärel külastame Baan sao Nak’I (maja paljude sammastega) mis on üle 100 aasta vana. Saad näha vanamaja, mida toetab 116sammast ning 

mis on täidetud antiiksete kollektsioonidega. Hea õpikohana on järgnev sihtpunkt, Wat Pong Sanook, üks Lampang’I vanimaid templeid ning 

tähistatud ka UNESCO auhinnaga.

Teel tagasi Chiang Mai’sse on ka peatus kohalikul turul "Kard Baan Ta". Seal müüakse kohalike asju. Näed kohaliku toitu, mida näed ka kodumaal 

supermarketites.Saad nautida nii pildistamist kui kasöökide maitsmist kui soovid.

Ööbiminemajutuskohas, Chiang Mai’s (Eined – Hommiku- ja õhtusöök)

Peale hommikusööki – Lahkume Chiang Mai’st Lampang’i 

Põhja-Tais. Külastame Lampang’I elevantide kaitsekeskust. 

Sealhulgas on tunnike sõitu mööda käänulisi teid, mille jooksul saad 

nautida nii kaunist metsa- kui ka mägismaastiku vaadet. Peale 

saabumist Hang Chud’I piirkonda jõuame 

elevantidekaisekeskusesse, mis on määratud Tai elevantide 

järelvalvamiseks ning toimib ka haiglana, et ravida põdevaid 

elevante. Peale saabumist näete demostratsiooni, et tõdeda, kui 

targad ja osavad elevandid on ning kuidas neid suunatakse ja 

kontrollitakse. 

Peale elevantide kaitsekeskuse külastamist jätkame sõitu Lampangi, 

et kohalikus restoranis lõunat pidada. Seejärel külastame Wat Sri 

Chum’I, asutatud 1890AD Birma mehe poolt, kes töötas Brittidega 

puidutööstuses. Hoone on segu Lanna, Tai ja Birma stiilidest koos 

imekauni puidutööga katusel. 



Pühapäev: Chiang Mai – Doi Suthep - Väljalend 

Saate külastada Wat Phra That Doi Suthep’I,

mis on üks Põhja-Tai üks pühamaid templeid. Sellel Chiang Mai ringreisil saate kõrgustesse tõusta ületades 306 astmeline trepp, mis viib Doi 

Suthep’i templisse mäe otsas. See on kindlasti parim viis templisse pääsemiseks, kuid kui teil on sellega raskuseid on võimalik kasutada ka 

köisraudteed. Selle suurepärase templi nägemine muudab reisi Chiang Mai’s ainulaadseks. Templi esiküljel asuvast vaiksest vaatepunktist saate 

näha kogu Chiang Mai’d ja kaugemalgi. Pärast  templi külastamist jätkame mäestikus liikumist, et külastada White Hmongi küla.

Peale õhtusööki transporditakse Teid Chiang Mai lennujaama, et saaksite tagasilennule minna või jääda ööseks majutusasutusse Chiang Mai’s 

(sisaldab hommiku- ja õhtusööki)


