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We houden van Bangkok! We zijn er 

al een aantal keer geweest met onze 

dochter. Wil je weten wat er allemaal te 

doen is in Bangkok met kinderen? Dan 

zijn dit onze 33 tips.
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Sea Life Bangkok (voorheen Siam Ocean World) is een 

geweldige plek. Het aquarium in de kelders van het 

Siam Paragon Shopping Centre laat je de zeedieren uit 

de regio en van verder weg zien. In de grootste tanks 

wonen de haaien.  

Bangkok is beroemd vanwege de drijvende markten, 

maar de meeste zijn nogal toeristisch en omdat je er 

vroeg moet zijn niet zo geschikt met kinderen. Kies een 

minder bekende markt die echt vlakbij Bangkok ligt 

zoals Klong Lat Mayom. Deze is kleiner en authentieker 

maar drijft alleen op zaterdag en zondag.  

1. Naar de haaien

2. Winkelen vanaf een boot 
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Lumphini Park is een van de grootste parken in Bangkok 

en super kindvriendelijk, tenminste, wanneer het niet 

is ingenomen door demonstranten (iets dat in Thailand 

regelmatig gebeurt). Je kunt er wandelen, naar de 

speeltuin gaan, varen met een bootje of op zoek gaan 

naar de hagedissen die hier altijd rondhangen. 

Het koninklijk paleis is de nummer 1 attractie van 

Bangkok en ook een must-see wanneer je Bangkok met 

kinderen bezoekt. Zorg dat je er vroeg bent om de hitte 

en de mensenmassa te vermijden. Maak er een mooi 

verhaal van voor de kinderen en ga op zoek naar de 

wachters die ze kennen uit de Efteling. 

3. Tijd voor het park 

4. Een paleis voor een koning 
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Op zoek naar een kindvriendelijk 

hotel in Bangkok? Wij geven diverse 

suggesties van budget tot luxe. 

Deels zelf getest, deels op basis van 

tips van andere gezinnen. 

Bekijk hier de leukste 

kindvriendelijke hotels in Bangkok.

TIP
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https://www.gezinopreis.nl/11-x-kindvriendelijk-hotel-bangkok/
https://www.gezinopreis.nl/11-x-kindvriendelijk-hotel-bangkok/


In Kidzania kunnen kinderen alles zijn 

wat ze maar willen. Dit is winkeltje 

spelen op een heel ander niveau. Word 

je een piloot of juist een arts? Dit is 

bijna levensecht spelen.

5. Wees 
een piloot 
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De Chao Praya Express is een bootservice over de 

grote rivier die door Bangkok loopt. Je neemt hem 

bijvoorbeeld naar Wat Arun, de beroemde tempel. De 

boot is ook een attractie op zichzelf; je kunt even lekker 

zitten, er is een fijn windje, en je ziet Bangkok op een 
andere manier.  

6. Varen door Bangkok  



Behalve de eerdergenoemde Chao Praya Express zijn er 

in Bangkok ook nog khlong-boten. Deze zijn veel minder 

bekend maar ideaal en super stoer. Je racet echt door 

een heel smal kanaaltje (een khlong) achter de huizen 

langs. De motoren brullen en het water spat. Wij 

adviseren bijvoorbeeld de khlong-boot die bij de Golden 

Mount begint en vlakbij Siam Square stopt. Het is ook 

mogelijk om een boot met bestuurder te huren en de 

wijken aan de overkant van de rivier — zoals Thonburi—

te verkennen.  

Als je geluk (of juist pech?) hebt om tijdens het 

Sokranfestival in Bangkok te zijn, bereid je dan maar 

voor. Dan vindt het grootste watergevecht plaats waar je 

ooit in zal belanden. Supersoakers voor de hele familie.  

7. Racen door Bangkok  

8. Watergevecht 
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De Dusit Zoo is een leuke halve dagtrip. 

Deze dierentuin is erg afwisselend en 

groen. Dit maakt dat je even helemaal 

uit de drukte van Bangkok bent. Onze 

favoriet: de zingende gibbons en de 

zeeleeuwenshow.  

9. Zingende apen  
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Mango met sticky rice, een beetje suiker en kokos. 

Heerlijk! Dit is een van de favoriete toetjes van de Thai 

en in Bangkok kan je het op veel plekken krijgen. Ook 

onze dochter is er gek op, net als veel andere kinderen.  

Safari World aan de rand van Bangkok is een dierentuin, 

maar dan groter, moderner en veel ruimer opgezet. 

Je kunt hier met je eigen huurauto of met de parkbus 

doorheen rijden. 

Dream World is Bangkoks versie van Six Flags, vooral 

geschikt voor oudere kinderen en tieners, want er zijn 

veel adventure-activiteiten.  

10. Mmmmm, lekker toetje    

11. Safari World  

12. Bangkoks pretpark  



Ben je binnen nu en drie maanden 

in Bangkok. Via Klook kan je met 

korting tickets kopen voor een 

heleboel attracties in Bangkok. 

Bekijk hier de aanbiedingen

in Bangkok.

TIP
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https://www.klook.com/city/4-bangkok/?aid=2537
https://www.klook.com/city/4-bangkok/?aid=2537


Het Queen Saovabha Memorial Institute, oftewel de 

Snake Farm, is een van de oudste locaties in de regio 

waar slangen worden gemolken om tegengif te maken. 

Je kunt de dieren bekijken en een demonstratie van het 

melken van de gifslangen bijwonen. Er is er ook een 

wurgslang om mee op de foto te gaan (als je durft…). 

Voor de meeste Nederlandse gezinnen is fietsen in 
Bangkok een hoogtepunt van de vakantie. De fietstocht 
neemt je mee naar een deel van Bangkok waar je als 

toerist anders niet zo snel komt. In de kleine smalle 

straatjes zie je het ‘echte’ Bangkok.  

13. Sssssssssslang  

14. Fietsen in Bangkok  
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In Thailand heb je ook een Chinatown, een gebied met 

veel smalle straatjes en diverse Chinese tempels. Het 

is vooral leuk met kinderen omdat er zoveel te zien 

is. Eenden die op spit ronddraaien, mannetjes die op 

straat auto’s aan het slopen zijn en allerlei winkeltjes 

om langs te paraderen.  

Bangkok heeft haar eigen versie van Madam Tussauds 

waar je oogin oog komt te staan met beelden van 

Westerse en Aziatische beroemdheden. 

Even genoeg van de hitte, dan is het Funarium een 

aanrader. Dit is een indoor speeltuin zoals we die in 

Nederland ook kennen. Er is gelukkig ook airco, een 

restaurant en zelfs een kinderklimmuur. Er is een apart 

gedeelte voor de allerkleinsten.  

15. Hallo China  

16. Hallo James Bond   

17. Klimmen en klauteren  



De Wat Pho tempel is erg uitgestrekt maar wat op kinderen 

de meeste indruk zal maken is de enorme gouden 

Boeddha. Langs de muren staan bedelbakjes, dus zorg dat 

je voldoende kleine muntjes hebt, en je kinderen zorgen 

voor een waar concert wanneer ze een rondje lopen. 

 

Khao San Road staat bekend als de 

backpackersstraat van Bangkok. 

Hoe later het wordt, hoe minder het 

geschikt is voor kinderen, maar zeker 

in de vroege avond is er superveel 

te zien. Al die blinkende lampjes, 

speelgoed dat verkocht wordt, muziek 

en dansende mensen op straat. 

Kinderen kijken hier hun ogen uit.  

18. De enorme Boeddha  

19. Dansen op straat  
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In het MBK Shopping Centre zit een groot food court 

waar ze echt van alles hebben. Pizza, Mexicaans, Frans, 

pannenkoeken en natuurlijk ook de Aziatische keuken. 

Ideaal als je een keer iedereen in het gezin tevreden 

wilt stellen met het eten.  

De Golden Mount vinden wij een van de leukste 

tempels in Bangkok met kinderen, alleen is hij helaas 

niet buggy-proof. Je cirkelt omhoog over relatief lage 

trapjes en grotendeels in de schaduw. Onderweg zijn 

er genoeg belletjes om op te slaan. Eenmaal boven 

heb je een mooi uitzicht over Bangkok vanaf deze 

kunstmatige berg. 

20. Je eigen eten uitzoeken  

21. De gouden berg  
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Ga fietsen in Bangkok

Bekijk hier de kindvriendelijke 

fietstours van Baja Bikes
en Co van Kessel.

TIP
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https://www.bajabikes.eu/nl/tours-in-bangkok/?awc=12892_1544524910_8f28b87b6a5cd2b753be0be09e04f276
https://www.bajabikes.eu/nl/tours-in-bangkok/?awc=12892_1544524910_8f28b87b6a5cd2b753be0be09e04f276
https://www.bajabikes.eu/nl/tours-in-bangkok/?awc=12892_1544524910_8f28b87b6a5cd2b753be0be09e04f276
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Schaatsen in Bangkok? Ja, het kan bij Ice Planet in het 

Siam Discovery Center. Je gaat hier vooral heen omdat 

het zo apart is en natuurlijk om als Nederlander de sier 

te maken met onze schaatskunsten.  

Bangkok is dé plek om je kinderen 

gewoon lekker de vrije hand te geven 

als ze gaan winkelen. Op Khoa San 

Road koop je de leukste shirtjes 

met tuktuks of olifanten, en op de 

verschillende markten kan je ook 

disco-sandalen vinden. Allemaal voor 

niet meer dan 2-3 euro per stuk.  

In Bangkok zijn diverse moderne bioscopen die zeker 

niet onder doen voor de Nederlandse versies. Films 

worden in het Thai of Engels gesproken. Zeker op 

een regenachtige of juist hele hete middag vormt een 

middagfilm in de airco even een mooie afwisseling van 
de drukke stad.  

22. Brrrrr, koud  

23. Vette shirts 
en schoenen voor 

een prikkie  

24. Ga naar de film    



Wat Arun is een van de mooiste tempels in Bangkok en 

heel anders dan alle andere tempels. De enorm steile 

trap heeft al heel veel ouders nachtmerries gegeven. Toch 

is het onze ervaring dat kinderen dit een leuke tempel 

vinden, waarschijnlijk ook omdat die zo kleurrijk is. 

 25. Mozaïekstukjes ontdekken  
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Chiang Mai is de plek met de meeste kookcursussen in 

Thailand maar ook in Bangkok kan je hiervoor terecht. 

Vaak is het geen probleem om de cursus op maat te 

maken zodat je met je kinderen naar de markt gaat en 

vervolgens daarmee verschillende gerechten maakt.  

Stop bij de Chao Praya Express route bij Thewet. Hier kan 

je brood kopen en de duizenden vissen helemaal gek 

zien worden wanneer je ze voert.  

Een bezoek aan Bangkok is natuurlijk niet compleet 

zonder een rit in een tuktuk. Wat betreft gemak en prijs 

zijn er veel betere alternatieven maar voor kinderen is 

het gewoon leuk om er toch een keer eentje te nemen.

26. Zelf Thais koken    

27. Voer de vissen   

 28. Tuktuk-ritjes   



Bangkok met een gids verkennen? 

Een Tuk Tuk Tour of een excursie 

buiten de stad? 

Get Your Guide heeft een

groot aanbod van

activiteiten in Bangkok.

TIP
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https://www.getyourguide.nl/bangkok-l169/?partner_id=58MJRCR&utm_medium=online_publisher&placement=other&cmp=ebook
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Zijn je kinderen in Nederland gek op Bounce? 

Ook in Bangkok kunnen ze terecht bij dit indoor 

trampolinepark. 

Het Children’s Discovery Museum is het leukste 

wetenschapsmuseum van Bangkok. Oudere kinderen 

kunnen een dinosaurus opgraven en verschillende 

testjes doen, terwijl jonge kinderen met veel plezier 

zich verkleden en beroepen kunnen naspelen, zoals 

brandweerman of stewardess. 

Pororo Aquapark, bevindt zich in het warenhuis Central 

Bengnga. Het onlangs geopende waterpark beschikt 

over 9 zwembaden en 4 glijbanen voor kinderen en 

volwassenen.

29. Bounce Bangkok 

30. Spelen en Wetenschap   

31. Lekker glijden    



Het Siam Museum is een interactief museum over de 

geschiedenis van Thailand en de rol van de koninklijke 

familie. Ook op kinderhoogte is er van alles te doen en 

dit maakt het tot een levendig museum voor het hele 

gezin. 

Wakeboarden in Bangkok; het kan bij Zanook Wake 

Park. Kom hier oefenen, of laat je kunsten zien als 

je al ervaring hebt.  Midden op het meer is ook een 

opblaasbare speeltuin te vinden. 

32. Siam Museum

33. Zanook Wake Park
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MEER TIPS VOOR THAILAND 

MET KINDEREN? JE LEEST ZE OP DE 

THAILANDPAGINA VAN GEZIN OP REIS

https://www.gezinopreis.nl/thailand-met-kinderen/

