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VIETNAM & CAMBODJA
Tag med på en spændende rejse til Vietnam og Cambodja. 
Her blander orientens mystik sig med den udvikling som 
de 2 lande gennemgår i disse år. Det er fascinerende og 
inspirerende hvordan disse på mange måder traditionsbunde 
folkefærd udstråler tro på fremtiden og gæstfrit tager imod 
udenlandske gæster.

Der er lagt vægt på afveksling i programmet. Således blandes 
pulserende asiatiske storbyer, naturoplevelser i Mekong-
deltaet og sejltur i Halong-bugten med fortidens vingesus fra 
den franske kolonitid, handelsstaden Hoi An og ikke mindst 
Angkor-templerne fra Khmer-folkets storhedstid.

Datoer & priser:
Rejsedato: 07. jan  - 23. jan 2018 - Pris: kr. 22.600,-  per person i delt dobbeltværelse
Rejsedato: 03. feb - 19. feb 2018 - Pris: kr. 22.900,-  per person i delt dobbeltværelse

17 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER

Dag 1: Afrejse København  
Afrejse fra Københavns lufthavn Kastrup til 
Hanoi, hvor I lander dag 2 om formiddagen.

Dag 2: Ankomst Hanoi  
I modtages af guiden i lufthavnen og køres til 
det centrale Hanoi. Byen rummer en forunderlig 
arkitektur. Her står de franske palæer, brede 
boulevarder og byens grønne åndehuller i 
kontrast til buddhistiske pagoder, snævre gyder 
og den hektiske trafik. Check ind på hotellet 
med tid til at få et bad inden der er en tur i 
cykelrickshaw rundt i den gamle bydel. Der vil 
man opleve at meget af familieforretningernes 
produktion foregår på fortovet. Vejnavnene 
angiver hvilke produkter der laves og sælges i 
gaden. Nogle veje har bevaret dette særpræg, 
mens moderne erhverv har trængt sig på i 
andre gader. Efter frokost check ind på hotellet.
Om aftenen skal I se vanddukketeater - en over 
1.000 år gammel unik vietnamesisk teaterform. 
Derefter aftensmad.                     
3* Skylark Hotel - Deluxe værelse (F, A)

Dag 3: Hanoi   
Dagen byder på byrundtur med besøg ved 
landsfaderen Ho Chi Minhs mausoleum. Han 
ligger balsameret i et glassarkofag til minde 
om den tidligere præsident, der kæmpede for 
Vietnams uafhængighed mod Frankrig, Japan 
og USA. I lægger vejen forbi præsidentpaladset 
samt Ho Chi Minhs simple pælehus, hvorfra 

strategierne for kampen mod amerikanerne i 
Sydvietnam blev lagt. I kommer forbi pagoden 
på en søjle og det fredfyldte Litteraturtempel, 
der var Vietnams  første universitet. Datidens 
embedsmænd  og lærere blev uddannet og gik 
til eksamen her.

Efter frokost er der tid til at opleve hovedstaden 
på egen hånd. For dem som har lyst går 
rejselederen en stemningstur rundt i de snævre 
handelsgader i det gamle kvarter.  
3* Skylark Hotel - Deluxe værelse  (M,F)

Dag 4: Hanoi – Halong-bugten   
I oplever indbyggernes fælles morgengymnastik 
ved Hoan Kiem søen inden afgang til Halong 
by, hvorfra der sejles med en 1. klasses junke 
(båd) ud i Halong-bugten, hvor over 3.000 
kalkstensbjerge i særegne formationer rejser sig 
op gennem havoverfladen. 

Ombord serveres det bedste mad med alt godt 
fra havet. Der besøges fiskerfamilier, der bor i 
små landsbyer på vandet, der bliver mulighed for 
at leje en kajak eller svømme lidt i bugten eller 
bare nyde de fantastiske omgivelser fra bådens 
åbne dæk eller indendørs opholdsområde. 
Junken smider anker i en klippeindhyllet 
bugt. Inden aftensmaden er der tid til en drink 
på dækket, mens mørket sænker sig og gør 
klipperne til mørke ujævne silhuetter.  
Deluxe Junke - 2-pers. kahyt m/ bad/toilet (M,F,A)

Dag 5: Halong-bugten - Hoi An 
Vandets klukken mod båden og udsigt til de 
grønklædte kalkstensbjerge giver en skøn 
morgen, hvor de morgenfriske kan dyrke Tai Chi.
Junken sejler til en drypstensgrotte inden brunch 
buffeten serveres samtidigt med at der sejles 
tilbage mod land. Der gås fra borde og køres 
med bus til Hanoi lufthavn, hvorfra der afgår fly 
til Danang i Midtvietnam. Derfra køres i bus ca. 
30 km til den charmerende handelsstad Hoi An, 
som i manges øje er Vietnams skønneste by. 
4* Thanh Bin Riverside - Deluxe værelse (Brunch)

Dag 6: Hoi An fridag   
Fridag til at snuse rundt i de hyggelige gader 
med købmændshuse bygget dengang 
udenlandske handelsfolk bosatte sig i byen. 
I de historiske rammer findes nu restauanter, 
gallerier og skræddere. Her kan I få syet nyt til 
garderoben eller I kan vælge at udforske de 
landlige omgivelser på cykel.    
4* Thanh Bin Riverside - Deluxe værelse (M)

Dag 7: Hoi An                                        
I dag får I et indblik i livet som bonde og fisker. I 
cykler ca. 9 km hvlket tager ca. 6 timer til Hoi Ans 
opland og et indblik i de lokales dagligdag. Der 
gøres flere ophold undervejs ved private hjem, 
hvor et eller to familiemedlemmer er i gang med 
at lave rispapir og forberede lokale specialiteter 
til salg på markedet. Fiskere reparerer deres net 
og familiemedlemmer tørrer risen på terrassen 

Nutiden suser forbi overalt på rejsen, når vietnameserne og 
cambodjanerne drøner forbi på motorcykler for at indhente 
det forsømte og få del i den opadgående velstand. I vil få et 
indblik i dagligdagen på markedet, i rismarken, på floderne 
og ikke mindst på de indlagte udflugter ud i oplandet og de 
rurale landområder - alt sammen i forsøget på at komme hele 
vejen rundt og se kontrasterne.

Der er mulighed for provinstilslutning samt ferieforlængelse. 



VIETNAM & CAMBODJA
17 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER

foran huset. I besøger også et lille skibsværft, 
hvor de bygger mange af de træbåde man ser 
sejle på floden i Hoi An.  
 
Tempoet er roligt og der gøres stop når I kommer 
forbi andre små attraktioner eller særlige lokale 
aktiviteter, som man uvilkårligt støder ind i på 
sin vej gennem private boligkvarterer og ud i de 
landlige åbne omgivelser på mindre stier med 
udsigt til rismarker, fiskedamme og rejefarme.  
 
Tilbage i Hoi An by om eftermiddagen besøges 
Fujian-kinesernes forsamlingshus, nu et 
tempel, der er dedikeret til gudinden Thien 
Hau. Ligeledes lægges vejen forbi et over 
200 år gammelt købmandshjem, hvor en af 
familiens medlemmer vil vise jer rundt. I ser den 
overdækkede japanske bro, der forbinder den 
japanske og kinesiske bydel, og kigger indenfor 
hos et lille tekstilsted.    
4* Thanh Bin Riverside - Deluxe værelse (M,F)

Dag 8: Hoi An - Ho Chi Minh City       
Om morgenen flyves der til Ho Chi Minh, hvorfra 
der køres til Cu Chi tunnelerne. Et tunnelsystem, 
hvor de vietnamesiske modstandsfolk,  Viet 
Cong, skjulte sig og hvorfra de udførte 
overraskelsesangreb på amerikanerne i Saigon. 
Tunnelsystemet, der rummede hospitalsstuer, 
køkkener, mødelokaler og våbenlagre, er over 
250 km langt og nogle steder i 3 etager. Tilbage 
i byen besøges museet inden hotel check in og 
afslapning.    
Ønsker man i stedet en fridag kan man springe 
disse to besøg over og køres til centrum, hvor 
man kan vandre rundt på egen hånd.   
3* Huong Sen - Deluxe værelse (M,F)

Dag 9: Ho Chi Minh City - Mekong-delta 
Byrundtur til Genforeningspaladset, det tidligere 
palads for de sydvietnamesiske præsidenter, 
hvorfra Sydvietnam kapitulerede og overgav 
magten til de nordvietnamesiske tropper den 
30. april 1975. Vejen lægges også forbi det gamle 
franske posthus, inden rundturen fortsætter til 
FITO, et museum med en rustik stemning, som 
fremviser traditionel medicin fra urter og sjældne 
planter. Stedet ligger i bydelen Chinatown som 
der efterfølgende gås en stemningstur i. 

Efter frokost med bus til Mekong-deltaet med 
stop undervejs ved templet for Cao Dai - en 
unik vietnamesisk trosretning, som blander 
kristendom, buddhisme, islam og taoisme. Både 
ritualer, bygninger og symboler er særdeles 
farverige og deres helgener tæller bl.a. Jeanne 
D’Arc, Victor Hugo og Shakespeare.   
I tager dernæst båden til Mekong Lodge - et 
hotel, som arkitektonisk passer til deltaets 
landlige stemning med 1-plans huse og grønne 
omgivelser. Nyd de sidste eftermiddagstimer i 
lodgens tropiske omgivelser med en dukkert i 
poolen og måske en drink fra baren. Udsigten er 
skøn udover floden og de lokale både.   
3* Mekong Lodge - Bungalow (M,F,A)

Dag 10: Mekong-delta   
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende 
marked. Der gås i land for at besøge små 
familieforetagender, der fremstiller specialiteter 
såsom frugtslik af kokosnød og popkorn af ris. 
Sejlturen fortsætter videre ned ad den travle 
Mekongflod og ind i de mindre kanaler, bl.a. i en 
sampan-båd, hvor I kommer tæt på landsbyens 
hverdagsliv. Der gøres stop undervejs og ved et 
traditionelt bygget Mekong-hus, som har været 
ejet af samme familie i flere generationer. Her 
serveres en god frokost i private rammer. 
 
Om eftermiddagen cykles der i et roligt 
tempo ud i området for at besøge mindre 
familieforetagender og andre små entreprenører. 
Der er tid til at stå af cyklen, når I støder på 
noget opsigtsvækkende (mulighed for transport 
på bagsædet af en scooter i stedet for cykel 
uden merpris). Igen i dag har I de sidste gode 
eftermiddagstimer på lodgen.   
3* Mekong Lodge - Bungalow (M,F,A)

Dag 11: Mekong-delta - Chau Doc   
Båd til havnekajen hvorfra bussen kører til Chau 
Doc med stop ved en krokodillefarm undervejs. 
Efter frokost sejles der i sampan-både ud til de 
flydende huse, der har fiskeopdræt i “kælderen” 
og kommer forbi en landsby, hvor Cham-
folket bor. Cham’erne styrede engang det sydlige 
Vietnam, men er i dag en minoritet, som lever 
spredt i landet. Bl.a. i Chau Doc, hvor de bor på 
pælehuse.  
 

Bagefter skal I med en særlig Mekong-
cykelrickshaw rundt i de centrale gader.  Mens I 
er 1 person i en cykelrickshaw, men vil opleve at 
de lokale familier kan være 4-5 personer på en 
cykelrickshaw. Hjulene ruller videre ud af byen 
gennem nybygger-kvarterer mod Huynh Dao 
pagoden. Her stifter I bekendtskab med Vietnams 
største religion, buddhismen. Lokale medbringer 
ofregaver og beder ved alterne til forskellige 
buddhaer, blandt andet til en smilende og tyk 
Happy-Buddha, hvor de troende kan donere 
penge ved at stikke sedler i et lille hul, der er 
spøjst placeret midt på maven. Resten er aftenen 
er på egen hånd.    
3* Chau Pho Hotel - Deluxe værelse (M,F)

Dag 12: Chau Doc - Phnom Penh 
Efter morgenmaden påbegyndes den smukke 
sejltur op ad Mekong-floden, hvor I oplever livet 
på eller ved floden, som er centrum for mange 
menneskers dagligdag. På kajen i Phnom Penh 
venter jeres cambodjanske guide, som tager jer 
med til frokoststedte. Phnom Penh er præget af 
den franske kolonitid med brede boulevarder og 
palæer, der på charmerende vis blander sig med 
de karakteristiske templer og vor tids moderne 
byggestil.

Om eftermiddagen fås et indblik i Cambodjas 
nyere historie med besøg ved Toul Sleng-museet, 
hvor Khmer Rouge-regimet med Pol Pot i spidsen 
torturerede og dræbte i hundredtusindvis af 
cambodjanere i perioden 1975-78. 

I får den groteske historie om det brutale 
Khmer Rouge regimes »sociale reformer«, 
der på ganske få uger lukkede læreanstalter, 
hospitaler, aviser osv. og beordrede byboerne 
ud til landdistrikterne, hvor hårdt fysisk arbejde i 
12-15 timer om dagen ventede. Rede penge blev 
afskaffet, postvæsnet nedlagt, alt kontakt med 
verdenssamfundet ophørte og vor tidsregning 
suspenderet. I kommer også forbi Killing Fields - i 
dag et mindested for Khmer Rouge tidens ofre. 
Udflugten foregår med motorcykelrichshaw via 
en interessant rute gennem storbyens kvarterer. 
Aftensmaden indtages på den historisk kendte 
restaurant Foreign Correspondance Club, hvor 
udenlandske journalister - indtil de røde khmer 
indtog Phnom Penh i 1975 - fik nys om historier 
fra forfattere og diplomater som hang ud der. 
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)



Dag 13: Phnom Penh                                                           
På formiddagens byrundtur kommer I til det 
royale paladsområde, hvor den nuværende 
konge Norodom Sihamoni bor. Her ses Chan 
Chaya Pavillonen og Kroningshall’en. I samme 
område ligger Sølvpagoden, hvor gulvet er 
dekoreret med over 5.000 sølvfliser, der hver 
vejer 1 kg. Her står også den imponerende guld 
Buddha dekoreret med 9.584 diamanter og andre 
unikke kunstskatte. 

Byens åbenbares for jer, når I i passagersædet 
på en cykelrichshaw kører rundt i 
byens gader og passerer Viet Phnom, 
Uafhængighedsmonumentet, det centrale 
marked og nostalgiske levn fra den franske 
kolonitid bl.a. Le Royal Hotel, banegården og 
Nationalbiblioteket. Efter frokost er resten af 
dagen til at opdage Phnom Penh på egen hånd. 
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F)

Dag 14: Phnom Penh - Siem Reap 
Morgenafgang med bus til Siem Reap med 
frokost undervejs. Mens I på bådturen mellem 
Chau Doc og Phnom Penh fik indtryk af 
Cambodja på floden og langs bredden, så får I 
syn for Cambodjas landskab på busturen, hvor 
livsbetingelserne tydeligvis er helt anderledes 
end i byerne - der synes at være en verden til 
forskel mellem by og land.

Der ankommes ud på eftermiddagen til 
Siem Reap, som er kendt for stedet med 
Angkortemplerne - et 30 km² stort område der 
rummer mere end 50 templer opført over en 
periode på knap 600 år. Mange af templerne 
rummer en sand uovertruffenhed og er et 
bygningsmæssigt bevis på Khmer folkets storhed 
fra 9. - 15. århundrede. 

Templerne besøges næste dag, mens der i dag 
efter hotel check-in tages en spadseretur rundt i 
de centrale gader omkring det gamle marked og 
en danskeskole, hvor de øver den traditionelle 
cambodjanske folkedans Aspara. Aftenens 
restaurantbesøg  inkluderer et Apsara show med 
temaer fra landets historie, arbejdet i markerne 
og kærlighedsromancer.    
4* Somadevi Hotel - Deluxe Poolview vær. (M,F,A)

Dag 15: Siem Reap    
 I et roligt tempo og med vinden som 
behagelig aircondition i den - fortil og i siderne 
- åbne motorcykelrickshaw ser I de centrale 
arkitektoniske perler i den klassiske Khmer 
arkitektur: Angkor Thom Sydport, Bayon 
(ansigternes tempel), Baphuon og Elefanternes 
terrasse. Efter frokost er det så tid til at tabe 
kæben, når I besøger Angkor Wat – Sydøstasiens 
største religiøse bygningsværk og et af 
verdenens menneskeskabte vidundere. Udover 
forbavselsen over Angkor Wats storslåethed 
imponeres man ligeledes over, hvor fantasifuldt 

og detaljeret denne kultur var i udførelsen af 
dette enorme tempelkompleks.

Senere kommer I til jungletemplet Ta Prohm, hvor 
træerne praktisk er vokset henover bygningen og 
på sin vis tilbageerobret den plads, som tidligere 
civilisationer tog fra junglen til at bygge templet. 
Aftenen byder på mad og underholdning når 
Phare besøges. Denne organisation uddanner 
unge fattige cambodjanere i forskellige 
færdigheder, bl.a. akrobatik og scenekunst. I vil 
opleve en optræden, som er en blanding af en 
teaterfortælling og akrobatik - et fantastisk show. 
4* Somadevi Hotel- Deluxe Poolview vær. (M,F)

Dag 16: Siem Reap – Afrejse   
Udflugt til en lille by udenfor Siem Reap, hvor I får 
et indblik i livet på landet. Overtro har et stærkt 
tag i en del cambodjanere, som tror at guder 
og ånder har medindflydelse på deres skæbne 
her på jorden. Og i landsbyernes templer og 
pagoder beder de til overjordiske skabninger 
og får munkens velsignelser til at bringe lykke 
til familien og give vand og vejr til et godt 
høstudbytte. Forårsmånederne er i Cambodja 
typisk høstsæson for ris.

Efter besøg i pagoden, vil I på cykelturen rundt 
om landsbyen se, at høstningen af ris kræver 
mange kræfter og er et hårdt arbejde. Billedet af 
gamle dage i Danmark med mange mennesker 
i markerne ved indsamling af afgrøder bliver 
gengivet her i Cambodja anno 2017. Oftest 
mellem 5 til 10 personer på en linie skærer de 
med segl sig vej gennem rismarkerne i stærk 
solskin og 30 - 35 graders varme.

Tilbage i Siem Reap by lige før frokosttid, har I 
således noget af eftermiddagen på egen hånd 
til at købe et par souvenirs og suge de sidste 
indtryk til jer. Ud på eftermiddagen køres der til 
lufthavnen, hvorfra der flyves mod København. 
(M)

Dag 17: Ankomst København  
Ankomst til Københavns lufthavn, Kastrup. 

INKLUDERET I PRIS

•	 Fly	København	-	Hanoi	/	Siem	Reap	-	
København.

•	 Al	transport	og	transfers	i	Vietnam	og	
Cambodja med fly, tog, bus og båd.

•	 Måltider:	13	x	Morgenmad,																						
1	x	Brunch,		13	x	frokost	og		 	
7	x	aftensmad.																																						

•	 Overnatning	på	3*	og	4*	hoteller,	 
deluxe	båd	i	Halong-bugten.

•	 Udflugter	og	entreer	jvf.	program.

•	 Lokale	engelsktalende	vietnamesiske	
og cambodianske guider

•	 Dansk	rejseleder	med	omfattende	
kendskab til Vietnam & Cambodja 

IKKE INKLUDERET I PRIS

•	 Drikkevarer	og	ikke	nævnte	måltider	

•	 Drikkepenge	til	lokale	guider	&	
chauffører. Beregn ca. kr. 450,- per 
person.

•	 Visum	til	Cambodja	(DKK	245,-)

•	 Rejseforsikring

BEMÆRK

•	 Enkeltværelsestillæg:	kr.	3.715,-		

•	 Mulighed	for	at	forlænge	turen	-	læs	
mere de følgende sider. 

•	 De	nævnte	hoteller	anvendes	som	
udgangspunkt for turen. Der kan 
dog forekomme ændringer til andre 
hoteller med tilsvarende standard.

•	 Der	tages	forbehold	for	trykfejl,	
ændringer i valutakurser samt nye 
eller forhøjede skatter og afgifter.

•	 Provinstilslutning	til	København.		
Ring og hør nærmere.

4Eksperter i eventyr



BADEFORLÆNGELSE TIL THAILAND
BADEFORLÆNGELSE 
Efter en 17-dages begivenghedsrig rundrejse i Vietnam og 
Cambodja, er der mulighed for at slappe af ved vandet i 
Thailand - enten i Cha Am eller i Hua Hin. 
Her	tilbydes	et	5	dages/	4	nætters	ophold	på	baderesorts	
beliggende ved stranden, hvor man kan nyde tropiske 
omgivelser og en sommerlig stemning i disse to dejlige 
kystbyer. Forlængelsen inkluderer en nat mere i Siem Reap 
i Cambodja.

Inkluderer: 1 ekstra nat i Siem Reap med morgenmad, alle landtransfers, flybillet Siem Reap - Bangkok, 4 nætter på valgt 
strandresort i Thailand med morgenmad.
OBS! Januar turen har 5 nætter på resort i Thailand, hvilket giver et tillæg fra DKK 465-700,- afhængig af valgte resort.

STRANDFERIE PÅ BADERESORT I CHA AM ELLER HUA HIN

Dag 16: Fortsat Siem Reap  
Efter formiddagens udflugt i det oprindelige 
rejseprogram, er eftermiddagen og hele 
aftenen til egen disposition til souvenirindkøb 
på byens centrale gamle marked, se Siem 
Reaps mindre kendte seværdigheder eller dase 
ved swimmingpoolen. Om aftenen kan man 
indsnuse den hyggelige atmosfære i de livlige 
gader omkring Pub Street med restaurationer, 
butikker og natmarkedet. 
4*	Somadevi	Angkor	Hotel	-	Deluxe	vær.	(M) 

Dag 17: Siem Reap - Cha Am eller HuaHin  
Transfer til lufthavnen og formiddagsfly 
til Bangkok. I ankomsthallen møder I jeres 
engelsktalende guide, som er med på 
bustransferen til Cha Am eller Hua Hin, som 
begge	er	kyst-/strandbyer.

Der er lidt mere end 2½ timers kørsel fra Bangkok 
lufthavn til Cha Am, og herfra 22 kilometer 
til Hua Hin. På begge destinationer tilbydes 
strandresorts, som er beliggende ved vandet 
og naturligvis også har swimmingpool. I Cha 
Am tilbydes 4+* Palayana Resort og i Hua Hin 
tilbydes 4* Laksasubha Resort eller 5* Patahracsa 
Resort. Efter 17 særdeles oplevelsesrige dage får 
I nu tid til at fordøje rundrejsens mange indtryk, 
mens I nyder de smukke omgivelser i Cha Am 
eller i Hua Hin.  
 

Cha Am by har i mange år stået en smule i 
skyggen af sin større og langt bedre kendte 
søster, Hua Hin, men lillesøster Cha Am har ingen 
grund til mindreværdskomplekser. Byen har et 
rigt udvalg af restauranter og forretninger, en 
meget hyggelig hovedgade og strandpromenade 
og en flot bred strand. Trafikken er moderat, og 
det kan anbefales at cykle rundt i byens gader 
og måske ud til molen, hvor fiskerbådene lægger 
til, og hvor I også finder fiskerestauranterne. 
Sammenlignet med andre ferieområder i 
Thailand er prisniveauet i byens restauranter lidt 
lavere og stemningen meget imødekommende. 
 
Hua Hin by er kendt som Thailands royale 
badested, da landets kongefamilie ofte vælger 
at bo i deres private sommerpalads her i byen, 
når de ferierer indenlands. Med årene er Hua 
Hin ligeledes blevet mange skandinavieres 
foretrukne ferieby grundet den afslappende og 
strandlige atmosfære. Her findes en af landets 
skønne sandstrande beliggende ud til Siam 
bugtens turkisblå vand. Udover at være en dejlig 
strandby med en sommerlig stemning, kan I 
parallelt opleve lokallivet, hvor orangeklædte 
munke passer pagoderne, fiskerne om morgenen 
lander dagens fangst på havnekajen og 
mange indbyggere der har deres færden og 
gøren udendørs. Hver aften omdannes en af 
hovedgaderne til et farvefyldt natmarked med 
mad for en enhver smag og boder som sælger 
alskens tøj og nips. I centrum findes også en 

række restauranter med internationale menukort, 
ligesom man også kan spise på resorttet. 
 
CHA AM  
4+*	Palayana	Resort	-	Deluxe	Gardenview	eller	
Seaview værelse (M)  
 
HUA HIN 
4* Laksasubha Resort, Gardenview vær. (M) 
5* Patahracsa Resort, Silksand vær. (M)

Dag 18-19-20: Cha Am eller Hua Hin  
3 hele fridage til afslapning, sol og strand. (M)

Dag 21: Cha Am / Hua Hin - Bangkok  
Fri indtil transfer til Bangkok lufthavn. Afrejse. (M)

Dag 22: Bangkok - København  
Afgang med Thai Airways lidt over midnat mod 
København med ankomst kl. 06.35 samme dag. 

OBS! 
Ved turafgang d. 07. januar er flyafgangen dag 22 
ved middagstid med ankomst i København om 
aftenen samme dag. Dermed får I 1 nat mere på 
resortet. 

 

Datoer & priser:
Rejsedato: 07. jan  - 28. jan 2018 
Rejsedato: 03. feb - 24. feb 2018

CHA AM 
4+* Palayana Resort, Gardenview værelse DKK 3.150,- 
4+* Palayana Resort, Seaview værelse  DKK 3.550,-
 
HUA HIN 
4* Laksasubha Resort, Gardenview værelse DKK 3.700,- 
5* Putahracsa Resort, Silksand værelse DKK 4.250,-
Priser per person i delt dobbeltværelse
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CHA AM 
4+* Palayana Resort, Gardenview eller Seaview værelse
Palayana ligger i top 3 blandt strand resortene i Cha Am. Stedets 1,3 
hektar har givet arkitekterne plads til at indtænke et flot og tropisk 
haveanlæg, som er nu står etableret, grønt og frodigt, som er med til 
at give resortet en oaseagtig atmosfære.  
 
Der er skabt rum og luft omkring restauranten, omkring poolen og 
ikke mindst Palayanas dejlige store strandområde, hvor høje 
palmetræer står spredt udover på plænen og på strandplateauet, 
hvor hotellets liggestole står. Herfra kan man trippe i bare tæer over 
til stedets strandbar og bestille kølige drinks og snacks, og er man 
mere sulten end det, har hotellet 2 restauranter som byder på hhv. 
thaimad og international a-la-carte. Der er mulighed for at vælge at 
indkvartere sig på Gardenview værelse eller Seaview værelse. Læs 
mere her: www.thepalayana.com

HUA HIN
4 stjernet Baan Laksasubha Resort, Gardenview værelse
Mens Hua Hin har fået prædikatet Thailands kongelige ferieby iht. 
kongefamiliens sommerpalads bygget i byen i 1929, så er der også 
et royalt præg over Laksasubha Resort. Det er barnebarnet til prins 
Varariddhi som har bygget og ejer dette strandhotel. Og hun - Fru 
Laksasubha Kridakon der ligger navn til resorttet - har haft en finger 
på stedets indretning og udtryk. 
 
Med blot 52 værelser, og en ægte Thai-imødekommenhed blandt 
personalet vil I hurtigt blive ramt af den rolige og personlige atmos-
fære som hviler over stedet. Der forefindes to fine pools, hvoraf den 
ene er placeret med en perfekt udsigt over stranden. Ved siden af 
strandpoolen finder man restauranten, hvorfra man kan nyde mor-
genmaden med vue til vandet. Her vil I også kunne spise frokost 
og aftensmad med en forfriskende havbrise smygende om jer. Se 
resortet på link: www.laksasubhahuahin.com

HUA HIN  
5 stjernet Patahracsa, Silksand værelse, Garden Zone 
En sand lille perle af et resort, der har et stilsikkert og fornemt arkitek-
tonisk udtryk, og som samtidigt giver én fornemmelsen af at have 
ophold på et både lækkert, men også afslappende sted.  
 
De tilbudte Silksand værelser ligger alle med privat balkon eller ter-
rasse ud til et virkeligt skøn poolområde, som er flot faciliteret og 
omkranset af en grøn have. Putahracsa er opdelt i to områder: Beach 
Zone og Garden Zone, og Silksand værelserne ligger i Garden Zone. 
Herfra skal man blot over en mindre vej for at komme i Beach Zone, 
hvor stranden ligger lige i forlængelse af resorttet. Her finder man 
også et andet lækkert poolområde tilhørende Putahracsa. Udover 
restauranten - findes et udendørs lounge område, hvor man fra 
strandsofaer har vue til vandet og sikkert også en god drink indenfor 
rækkevidde. Resortet ligger i gåafstand til bymidten. Læs mere her: 
www.putahracsa.com
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