
sydthailand
Phuket, khao Lak, krabi, koh Phi Phi, koh Lanta  
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uDFLuGter & 3 DaYS SnorkeL SaFari  10
khao Sok nationaL Park  11

Vejret
Den sydvestlige del af thailand har højsæson fra november til april, 
hvor vejret er mest stabilt med kun lidt regn, svag vind og roligt hav. Fra 
maj til oktober kan der være kraftige regskyld, som dog ofte falder kort-
varigt om eftermiddagen eller aftenen. Vejret er generelt mere ustabilt 
i denne periode og luftfugtigheden højere. uden for højsæsonen er der 
til gengæld mindre hektisk, færre turister og hotelpriserne falder, så er 
man til afslapning i rolige omgivelser, og kan man acceptere de færre 
aktivitetsmuligheder og regnfulde dage indimellem, så er det afgjort en 
god mulighed at rejse i denne periode. Phuket, khao Lak og krabi kan 
besøges året rundt, mens de mindre øer er svært tilgængelige i lavsæ-
sonen og mange hoteller og restauranter holder sæsonlukket.
højsæson: november - april

sydthailand
Phuket, khao Lak, krabi, koh 
Phi Phi, koh Lanta & khao Sok 
national Park.
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Phuket
thailands største ø, Phuket, ligger i andamanerhavet ud for thailands vestkyst. 
Det seneste årti er Phuket blevet et meget populært rejsemål, forståeligt nok, 
for her er alle de ting, der skal til for at skabe en perfekt ferie: en smuk og af-
vekslende natur med bjerge dækket af jungle samt frodige gummiplantager, som 
grænser op til de små hyggelige landsbyer. Men Phuket er nok bedst kendt for 
sine mange dejlige strande der alle ligger på vestkysten af øen. Ønsker man få 
turister, er Phuket ikke stedet. Men til gengæld er her masser af oplevelsesmu-
ligheder for hele familien.

kraBi
området omkring krabi-provinsen har thailands måske smukkeste og mest sær-
prægede natur, med enestående kalkstensklipper i det turkisgrønne hav. De mere 
end 20 bugter ligger som perler på en snor langs den 15 km lange kyststrækning. 
Skulle tiden på stranden føles lang, er der fremragende muligheder for at snorkle 
og dykke og tage smutture ud til områdets mange småøer.

khao lak
khao Lak er beliggende i et smukt nationalparkområde af samme navn, ca. 60 
km. nord for Phuket. khao Lak tiltrækkes hovedsagligt af familier, som ønsker at 
kombinere ferien med gode strandoplevelser samt sightseeing i nationalparken 
med oplevelser såsom trekking, kano/kajak, rideture på elefantryg gennem regn-
skoven og meget mere. khao Lak har flotte, hvide sandstrande med krystalklart 
havvand. For dykke- og snorkleentusiaster kan vi anbefale øerne Similan og Surin 
islands, som er nogle af verdens bedste dykkerområder, kun 55 km fra khao Lak.

koh Phi Phi
reelt består Phi Phi af 2 øer. i kan ikke bo på Phi Phi Ley, der er den mindste af de 
to øer og består kun af forrevne klipper og en fantastisk strand. Phi Phi Don har i 
modsætning til Ley gode hoteller og et væld af hvide sandstrande med svajende 
palmer. her finder i også farvestrålende fiskerbåde og krystalklart vand.

koh lanta
koh Lanta er den største af de 15 øer, som ligger i den 134 km² store Marine 
national Park, der omgiver det tropiske ø-paradis. Store dele af koh Lanta er 
dækket af frodig vegetation og strandene er blandt de bedste i området. hoved-
parten af indbyggerne ernærer sig ved fiskeri, men også den spirende turisme 
giver øboerne mad på bordet.
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Phuket
Strande
kata og karon Beach:  
Strandaktiviteter, restauranter, shopping, familievenligt.

Patong Beach: 
Shopping, restauranter, barer, fest og farver.

kamala Beach:  
Familievenlig, smuk og rolig strand, relativt få turister i forhold til Phukets andre 
strande.

nai yang Beach:  
Flot og rolig strand i nationalparkområde, få turister, lokalt særpræg.

ruMMeLiGe VÆreLSer oG FaMiLieVenLiGe FaCiLiteter

Dette familievenlige hotel vil sikre hele familien et dejligt og behageligt ophold, ikke 
mindst pga. de rummelige værelser, de mange faciliteter og det venlige hotelpersonale. 
hotellet ligger i et stille og roligt område tæt ved kamala-stranden, men alligevel ikke 
mere end 10 min. kørsel fra det pulserende Patong beach. hotellets 180 værelser er 
rummelige og er alle med seperat soveværelse, opholdsstue og privat balkon. Værelses-
faciliteterne opfylder alt, hvad man forventer af et førsteklassesresort med aircondition, 
internetadgang, tV/DVD, safetybox, køleskab, mikroovn, hårtørrer og meget mere. alle 
værelser har egen balkon / terrasse. af hotelfaciliteter kan nævnes restaurant og café, 
swimming pool og børnepool med vandrutschebane, fitnesscenter og spa samt kids World, 
som er et opholdssted med gratis børneaktiviteter heriblandt boldspil, computerspil og 
filmrum. klart et hotel vi anbefaler til børnefamilierne.
afstand til strand (kamala): 200 m
afstand til restaurant/shopping/underholding (Patong Beach): 10 min. kørsel.

•  Særdeles børne- og familievenligt hotel med store værelser og masser af  
faciliteter

• restaurant og morgenmadsbuffet i top
• Fed pool

horiZon karon beaCh reSort er et aF VoreS abSoLutte FaVoritter, MeD  
uDSiGt oVer buGten

horizon karon beach resort er et særdeles lækkert turistklasseresort, et par hundrede 
meter fra karon beach og 400 meter fra kata by. På bjergskråningen, med udsigt over bug-
ten, er det lykkes at skabe et eksklusivt miljø, der gør det nemt at holde en afslappende 
strandferie. Serviceniveauet er meget højt og alt fungerer, men horizon kan tilbyde mere 
end andre resorts på øen – nemlig masser af plads. uanset om i er på balkonen, på væ-
relset, ved poolen eller i én af de gode restauranter, vil i opleve, at der er plads til privatliv. 
en væsentlig årsag til dette er en skarp opdelingen af resortet. i horizon Wing finder i 90 
store superior-værelser, heraf er 30 familieværelser udstyrede med 2 store dobbeltsenge 
dvs. at børn mellem 2 -12 år får egen seng og morgenmad for et overkommeligt beløb. 
Der er swimmingpool, børnepool og kids club med opsyn samt legeplads. i resortets Club 
Wing er børn og unge under 18 år til gengæld ikke velkomne. i denne afdeling af hotellet 
er der trådløs internetforbindelse på værelset diverse andre privilegier. alle 160 værelser 
er udstyrede med aircondition, safetybox, DVD-afspiller, minibar, tV, og hårtørrer.

afstand til strand (karon Beach): 200 m
afstand til restaurant/shopping: 400 m

• hotellets opdeling i to afdelinger gør hotellet egnet til både børnefamilier og par
• Store værelser (min. 35 m²) og tilhørende balkon/terrasse til alle værelsestyper
•  Masser af faciliteter (spil- og aktivitetsrum, fitnesscenter, spaafdeling, kids 

club, swimmingpools, bibliotek)
swissôtel resort Phuket ****
100/10, mu-3, kamala Beach road
katu, Phuket 83150

horizon karon Beach resort & sPa ***+
3 soi karon 2, karon district
Phuket 83100

Swissôtel Resort Phuket

Swissôtel Resort Phuket

Horizon Karon Beach Resort & Spa

Mal Kao Beach

Nai Yang Beach

Bang Tao Beach

Kamala Beach

Patong Beach

Karon Beach

Kata Beach

Nai Harn Beach Rawei Beach

Phuket Bay

Phuket Town

Sapram
Bay

Horizon Karon Beach Resort

Kata Poolside

Pearl VillageSirinat Nationalpark

Elefant ridning

Golfbane

Forlystelsespark

Havsigøjner
landsby

Swissôtel

Nai Yang
Beach Resort
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Kata Poolside Resort

Kata Poolside Resort Kata Poolside Resort

et GoDt turiStkLaSSehoteL MeD Store VÆreLSer tiL en attraktiV PriS

kata Poolside er et af de efterhånden få hoteller på Phuket, der fortsat er familieejet, og 
på det veldrevne turistklassehotel fornemmer i straks ved ankomsten en varm og imøde-
kommende stemning. De 72 værelser er fordelt i 2 bygninger på 3 etager med et godt og 
solrigt swimmingpoolområde mellem de to bygninger. Værelserne er store og naturligvis 
udstyrede med aircondition, minibar, safetybox, telefon, tV, hårtørrer og balkon eller ter-
rasse – hvorfra i ikke må forvente den store udsigt. hotellet ligger midt i kata by, men der 
er blot 200 meter til kata stranden. hotellets restaurant ligger ud til hovedgaden og er et 
populært og billigt sted at spise seafood.
afstand til strand (kata Beach): 200 m
afstand til restaurant/shopping: 10 m

• et godt hotel til prisen
• Familievenligt hotel (værelser, faciliteter, beliggenhed)
• Mange restauranter og aktivitetsmuligheder i området

kata Poolside resort ***
36-38 kata road, kata Beach
 Phuket 83100

kVaLitet For PenGene VeD Den roLiGe nai YanG beaCh

Dette hotel med ialt 168 værelser ligger ved nai Yang beach i det nordvestlige Phuket, 
ca. 30-40 min kørsel fra det pulserende Patong og kun få kilometer fra lufthavnen. et 
særdeles godt valg til dem, der ønsker ren afslapning i rolige omgivelser langt fra Phukets 
natteliv og mere turistede områder længere sydpå. resortet ligger kun 100 meter fra 
stranden - en mindre trafikeret vej skal krydses, og så er i på nai Yang beach. Selve 
stranden er én af de roligste og hyggeligste på Phukets vestkyst, og her findes mange små 
lokale spisesteder med billig og god mad. alle værelser har tilhørende balkon eller ter-
rasse og er simple, stilfulde og komfortable. Der er følgende standardfaciliteter på værel-
serne: aircondition, kabel-tv, hårtører, minibar, privat badeværelse samt sikkerhedsboks. 
På hotellet er bl.a. swimmingpool, børnepool, poolbar, scuba diving center, restaurant og 
gratis wifi i fællesområderne. På nai Yang beach resort får i virkelig et kvalitetsprodukt 
med super beliggenhed, og god ”value for money”, da hotellet ligger væk fra Phukets 
populæreste turistområder.
afstand til strand (nai yang Beach): 100 m
afstand til restaurant: 100 m
afstand til shopping/underholdning (Patong): 30 km

• beliggende ved super strand i rolige og afslappende omgivelser
• Godt hotel til prisen

nai yang Beach resort ***
65/23-24 nai yang Beach rd.
sakhu, thalang, Phuket 83140

Nai Yang Beach Resort Nai Yang Beach

Nai Yang Beach Resort
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krabi

ao nanGS beDSte beLiGGenheD

beliggende midt på ao nang direkte over for stranden, finder i dette skønne resort. hotel-
lets værelser, der er yderst rummelige, er indrettede i elegant thailandsk stil med alle mo-
derne faciliteter. På resortet kan i nyde en kølende dukkert i en af de to store swimming-
pools, eller booke en tid til en behandling i hotellets spa-afdeling. Middagen kan i nyde i 
en af de to restauranter i haven, hvorfra der også er udsigt over havet. hvis i foretrækker 
at spise ude, er der masser af lokale restauranter i ao nang-området. 
afstand til restaurant / shopping: 200 m
afstand til strand (ao nang): 30 m

•  Central belliggenhed på ao nang tæt på strand, shopping, restauranter og 
underholdning

• Gode faciliteter, især hotellets magiske swimmingpools

roLiGe oMGiVeLSer oG koMForten i toP

Sheraton krabi beach resort er beliggende i den eksotiske krabi-provins på den 1.8 km 
lange og isolerede klong Muong-strand. i disse fantastiske omgivelser kan i nyde freden, 
og samtidig kan i på blot 15 minutters kørsel være inde i ao nang med et stort udbud af 
restauranter og butikker. Sheraton krabi beach resort har ialt 246 værelser, alle i raf-
fineret thailandsk design, som giver en unik urban resortfølelse. Sheraton krabi beach 
resort har alt, hvad et førsteklasseshotel forventes at have af faciliteter: to indbydende 
swimmingpools direkte ud til standen, børnepool, flere hængekøjer i de tropiske haver og 
tennisbaner, for blot at nævne lidt. her er kort sagt alt, hvad man kunne ønske sig i et tro-
pisk paradis. hvis i er til selvforkælelse, bør i ikke snyde jer selv for et besøg på Mandara 
Spa. resortet egner sig både til par og familier med børn.
afstand til strand (klong muang): 10 m
afstand til restaurant/shopping (ao nang): 8 km

• Værelser, faciliteter og restauranter i topklasse
• Stranden ligger lige for fødderne og er stort set privat
•  hotellet tilbyder aktiviteter såsom fitness, bordtennis, tennis, leje af cykler, 

kayakker, beachvolley m.m.
•  hængekøjer i haven ned til stranden giver den ultimative tropiske ferieople-

velse

aonang Villa resort ***+
113 ao nang Beach, 
amphur muang, krabi 81000

sheraton kraBi resort ****+
155 moo 2, Baan klong muang
nong talay, krabi 81000

Aonang Villa Resort

Aonang Villa Resort

Sheraton Krabi Resort

Sheraton Krabi Resort

Strande
ao nang Beach:  
Masser af aktivitet, udflugtsmuligheder, restauranter og barer, områdets mest vel-
besøgte strand. Longtail-både langs stranden vil tage jer til railay beach og tropiske 
småøer i området.

railay Beach: 
 Lækker og populær strand, kun tilgængelig med båd, strandrestauranter og -barer, 
mange unge besøgende, simple resorts i bungalowstil.

klong muang Beach:  
Smuk hvid strand, hvis charme først og fremmest er, at den ligger i ganske rolige 
omgivelser gemt lidt væk fra krabis mere besøgte strande.

Krabi

Ban Laem Pho

Ao Nam Mao

Ao Nang

Klong Haeng

Sai Tai

Talad 
Kao

Chong Phli

Fossil Shell Beach

Phranang LagoonPhranang Beach

Ao Ton sai

Pai Plong Beach

Railay Beach

Ao Nang Beach
Aonang Villa Resort

Sheraton Krabi

Krabi La Playa

Sand Sea Resort
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Sand Sea Resort

Sand Sea Resort

hYGGeLiGt bunGaLoWreSort beLiGGenDe PÅ Den SMukke raiLaY beaCh

alle bungalows er store, simpelt indrettede og har aircondition, tV, køleskab, hårtørrer 
samt kaffe-/tefaciliteter. hotellet har en swimmingpool samt en god og billig restaurant 
direkte på stranden, hvor i kan nyde jeres frokost eller aftensmad – vær opmærksom på 
at der ikke serveres alkohol, men der er dog masser af muligheder for at få sig en kold 
øl på et af de omkringliggende hoteller. hotellet ligger på railay beach som har ry for at 
være thailands bedste sandstrand, men som stort set alle andre strande på krabi betyder 
tidevandets kræfter at koralrevene kommer til syne visse steder sidst på eftermiddagen.
For at komme frem til Sand Sea resort skal i sejle 15 minutter fra ao nang stranden – vær 
opmærksom på at bådene ikke sejler efter mørkets frembrud og ved lavvande, og det er 
derfor ikke muligt at ankomme til krabi senere end kl. 17:00
afstand til strand (railay Beach): 10 m
afstand til shopping / underholdning: 15 min. med båd til ao nang

•  beliggenhed direkte på én af thailands smukkeste strande i pragtfulde  
omgivelser

•  afslappet strandatmosfære med hyggeige strandrestauranter, beachvolley, 
doven reggaemusik etc.

sand sea resort ***
39 moo, 2 ao nang, amphur muang
railay Beach, 81000 krabi

attraktiVt reSort beLiGGenDe 150 Meter Fra ao nanG-StranDen 

La Playas kunstfærdige haveanlæg er domineret af en 800 m² stor swimmingpool, som 
meget dekorativt snor sig rundt mellem liggestole og poolbaren. restauranten ligger også 
ved poolen og fungerer både som morgenmadsrestaurant og lækker thai-restaurant om 
aftenen. Der er naturligvis både spa og fitness på hotellet. Værelserne er rummelige og  
indrettede i en stilfuld fusion mellem thailandsk og skandinavisk stil med smukt afstemte 
farver og spændende udsmykning. alle værelser har balkon, minibar, aircondition, tV, te-
lefon. For børnefamilierne er der mulighed at få 2 separate værelser med en dør imellem. 
Fra krabi La Playa er der kun få minutters gang til den livlige strandpromenade, hvor i 
finder et mangfoldigt udvalg af forretninger og restauranter.
afstand til restaurant / shopping: 50 m
afstand til strand (ao nang): 150 m

• enorm swimmingpool – den største  i ao nang
• rummelige værelser med balkon/terrasse

kraBi la Playa ***+
143 moo 3 tambol ao nang
amphur muang, krabi 81000

Krabi La Playa

Krabi La Playa
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khao Lak
Strande
Bangsak Beach: 
Superhyggelig strandstrækning, begrænset antal turister, mange små fiskerestauranter og casuarina-træer i baggrunden.

khaolak Beach: 
Gylden strand strøet med granitklipper og skyggegivende palmer og nåletræer i baggrunden. Stranden er områdets populæ-
reste, og her er små strandbarer og restauranter samt udbydere af diverse aktivitetstilbud.

autentiSk oG aFSLaPPenDe FaMiLieeJet reSort MeD VenLiG SerViCe

haadson resort er i moderne thailandsk tilbagelænet strandstil. resortet er familieejet, 
og de ansatte er primært fra lokalområdet. haadson resot ligger lige ned til bangsak-
stranden, ca. 15. min kørsel fra hhv. centrum af khao Lak og takuapa, og kun 45 min. kørsel 
fra khao Sok national Park og khao Lak Lamru national Park. ikke langt fra resortet ligger 
der lokale fiskerestauranter, som bidrager til den idylliske, lokale atmosfære. De kun 39 
værelser er enkle og stilfulde, og der er lagt vægt på brug af naturmaterialer. alle værelser 
har privat terrasse/balkon med udsigt til enten en lille sø, haven eller strandlagunen. Væ-
relserne har alle aircondition, tV, safetybox, minibar, hårtørrer samt kaffe- og tefaciliteter. 
haadson reesort har en indbydende pool, et lille bibliotek og sala’er, hvor i kan nyde en 
omgang thai massage. en perle af et resort, som får vores bedste anbefaliner.
afstand til strand: 10 m (bangsak beach)
afstand til restaurant / shopping: 19 km (khao Lak centrum)

• resortet har et lokalt og personligt touch, som kun et lille resort kan have det 
• til tider har man stort set den virkelig gode bangsak beach for sig selv
• Venligt personale og personlig service

SkØnt bunGaLoWreSort PÅ roLiG StranD

Velholdt førsteklassesresort beliggende i smukke omgivelser med den lange, rolige sand-
strand på den ene side og den frodige jungle på den anden. khao Lak by ligger ca. 15 
min. gang langs stranden fra resortet. resortet har mange træer og planter, som giver 
det et dejligt tropisk særpræg. Lige uden for hotellet findes et lille butiksområde med en 
købmand, en boghandler og en lille restaurant. hotellets restaurant serverer et udvalg af 
thailandske og vestlige retter, og der er flere gode og billige alternativer i gåafstand fra 
resortet. Der er boblebad og to pools, hvoraf den ene ligger lige ned til den private strand. 
Der er mulighed for at arrangere dykkerture, trekking samt natsafari i junglen hos hotellets 
concierge. nærmeste golfbane, thap Lamu, ligger blot 10 minutters kørsel herfra. På Palm 
beachs Mookda Spa tilbydes der thaimassage og andre behandlinger, og her er det også 
muligt at benytte både sauna og boblebad. Værelserne er indrettede i thailandsk stil med 
trægulve og -møbler, og der er altan/terrasse på alle værelser.
afstand til strand: 10 m (khao Lak beach)
afstand til restaurant / shopping: 2 km (khao Lak centrum)

• hyggelig grøn have med små vandløb og broer
• God og badevenlig strand i den rolige ende af khao Lak beach

haadson resort ***
30/1 moo 7, Bang muang
takuapa, Phang nga 82190

khao lak Palm Beach resort ****
26/10 moo 7 tambol kukkhak
amphur takuapa, Phang nga 82110

Haadson Resort

Haadson Resort
Khao Lak Palm Beach Resort

Khao Lak Palm Beach Resort

Krabi

Phangnga

Phuket

Koh Lanta

Koh Phi Phi

KOH YAO

Khao Lak

Royal Lanta Resort

Rawi Warin Resort & Spa
Koh Lanta

Pee Pee Island resort

Haadson resort

Khao Lak
Palm Beach
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koh Phi Phi

koh Lanta

khao Lak

FØrStekLaSSeS bunGaLoWreSort PÅ bountYStranD 

resortet er beliggende på Phi Phi-øens nordlige kyst i rolige omgivelser og tæt på en lille 
fiskerlandsby. her er rig mulighed for at holde en længere afslappende ferie, da stedet til-
byder et stort udvalg af aktiviteter såsom beachvolley, kajak og madlavningskurser. bedst 
er dog den idylliske hvide sandstrand, det inbydende krystalklare vand og hængekøjerne 
langs stranden. De 80 velindrettede bungalows har alle balkon, aircondition, telefon, mi-
nibar, safetybox og roomservice. endvidere har resortet fitnessrum, swimmingpool, restau-
rant og en hyggelig bar.
afstand til strand (laem tong): 10 m
afstand til restaurant/shopping: 6 km

• idyllisk belligenhed ved rolig bountystrand
• et af øens bedste resorts
• God snorkling med klart vand og farverige fisk

holiday inn resort Phi Phi island ****
54 moo 8 taman ao nang
Phi Phi island 81000

Holiday Inn Resort Phi Phi Island

DeJLiGt reSort i SkØnne oMGiVeLSer, Direkte uD tiL StranDen

royal Lanta resort er et charmerede og godt turistklasseresort, smukt omgivet af ba-
nantræer og kokospalmer, direkte ud til andamanerhavets brede, tillokkende sandstrand. 
atmosfæren på det indbydende resort er uhøjtidelig og afslappet, maden på restau-
ranten er forrygende og nydes på stranden, mens solen går ned bag naboøens frodige 
bjerge. Ønsker man lidt hjemmebag, så kan hotellet tilbyde øens bedste bageri/café, 
som er gæsternes samlingspunkt til enten en kop kaffe, en is eller dagens lune bolle. 
alle 29 bungalows er flot indrettede og har alle terrasse, aircondition, minibar, safety-
box og telefon. Værelserne er store (fra 32 m² og opefter), og vælger i en familiebun-
galow, får i en stor dobbeltseng, køjeseng til børnene og et stort lækkert badeværelse.  
hotellet tilbyder desuden to swimmingpools og separat børnepool, spa/massagecenter, 
vandsportsaktiviteter, snorkling og dykning (PaDi faciliteter).
afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 200 m

• resortets dejlige grønne omgivelser og stranden lige for fødderne
• afslappet og personlig stemning på resortet
• hyggelige værelser med mange naturmaterialer
• Lille intimt, hvor der stadig er et godt udvalg af aktivitetsmuligheder

royal lanta resort ***+
222 moo 3, klong dao Beach
koh lanta 81150

Royal Lanta Resort

Royal Lanta Resort

Royal Lanta Resort

Thalang
Krabi

Phangnga

Phuket

Koh Lanta

Koh Phi Phi

Koh Yao

Koh Phuket

Royal Lanta Resort

Koh Lanta by

Holiday Inn
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uDFLuGter
nedenfor kan i se et lille udvalg af spændende dagsudflugter fra henholdsvis Phuket, 
krabi og khao Lak. Spørg rejsebureauet for flere udflugtsmuligheder.

Phuket
coral island
Fra ao Chalong-molen sejler i til Coral island ca. 9 km. fra Phukets sydøstkyst. i dagstimerne er der meget liv 
på stranden med mennesker som enten dykker, snorkler, står på vandski, paraglider eller solbader på den fine 
strand med det krystalklare hav. Vandet er roligt og klart, perfekt til alle mulige vandaktiviter.

Phuket Biking tour
På denne tur cykler i gennem mange af Phukets smukke landskaber og naturlige attraktioner. Det er en relativ 
nem cykeltur for alle aldre, dog en lille smule erfaring vil hjælpe, eftersom der for det meste køres på landsby-
veje og lokale stier. turen er på ca. 20-25 kilometer. ruten fører jer gennem idylliske gummiplantager, smukke 
dale og kokoslunde. Den venlige lokalbefolkning vil være et familært syn under hele turen.

kraBi
4 islands by longtail boat
Se alle de smukke øer ud fra ao nang-kysten. en dag med solbadning, svømning og snorkling på flere uspole-
rede tropiske strande. På turen kommer i til railay beach, klippeøen Chicken island, de to sammenkædede øer 
kaldet tap islands og Poda island, som har skønne kridhvide sandstrande med adgang til farvefulde koraller 
og fisk - et perfekt sted til at svømme og snorkle.

jungle & elefant safari
Ved huay tho elephant Camp møder i de imponerende dyr, og får en 45 min. lang ridetur gennem den palme-
beklædte jungle. Videre til Wat tham Sua eller ”tiger Cave”, et kompleks bestående af flere buddha-billeder 
samlet i en hule. om eftermiddagen besøges en dyb termisk pool med krystalklart vand på omkring 40 C, så 
prøv dejligt udendørs varmt bad! herefter skal i på en 1,4 km junglevandring gennem et af landets sidste 
områder af ægte lavlandsskov.

khao lak
elephant riding & safari Park
afhentning på hotellet i khao Lak, hvorfra turen går til asia Safari Park elephant Village, som ligger i Lam-
kaen. Se hvordan mahouterne (elefantpasserne) og elefanterne lever og arbejder sammen. efter et kort infor-
mationsmøde om elefanterne, får i en spændende elefantridetur gennem et typisk khao Lak landskab, som er 
domineret af træer, tætte bambusvegatationer samt gummiplantager. tilbage på elefantstationen kan i fodre 
elefanterne. Før i kører tilbage til hotellet, er der stop på en orkidefarm samt en zoologisk have (Mini Zoo).

3 islands by speed boat
en tur til jer, der ikke kan få nok af tropiske sandstrande og krystalklart vand. om morgenen er der afgang mod 
khai nok island. efter ca. et kvarters sejlads, ankommer i til øen, og der er tid til afslapning, solbadning og 
snorkling. turen fortsætter til khai nui island, der med sit flotte koralrev og farvefulde fisk er enhver snorklers 
drøm. efter frokost er der igen mulighed for aslapning, inden afgang til den sidste ø khai nai island. Der er tid 
til at svømme, snorkle eller bare slappe af på de kridhvide strande. 
ikke-alkoholiserede drikkevarer, snacks og diverse frugter er gratis på turen.

snorkelsafari til koh Bon, koh tachai & similan islands
3 DaGe / 2 nÆtter (afgår kun på fredage i perioden november-april)

tag med på båden M/V Sanuk iii og oplev de smukke rev omkring Similan-øerne ud for 
thailands vestkyst og gå på opdagelse på små uberørte øer. båden er 21 meter lang og 
4,6 meter bred og er velegnet til små grupper, der får privat service og god komfort. båden 
har soldæk, hvor man kan sole sig mellem snorkelturene samt et overdækket område 
med bænke og borde til måltiderne. På båden bliver der serveret thailandsk og vestlig 
mad, og der er snacks, frugt og ikke-alkoholiske drikkevarer til rådighed dagen lang. Mel-
lem snorklingen er der god tid til at udforske uspolerede strande og tropiske jungler på 
Similan-øerne. Den erfarne besætning vil sørge for at sikkerhed og komfort er i top og ikke 
mindst gøre turen sjov og mindeværdig.

Spørg bureauet efter fyldestgørende beskrivelse af turen. Vi kan også tilbyde en lignende 
tur af 2 dages varighed.
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dag 1: Phuket/krabi/khao lak –  
khao sok national Park
i bliver hentet på jeres hotel i Phuket/krabi/khao Lak og 
drager mod eventyret i khao Sok national Park. i ankom-
mer til elephant hills’ elefantlejr, hvor i får mulighed for at 
fodre og bade de store dyr samt få indblik i elefantpasser-
nes hverdag. efter frokost oplever i junglen, mens i sejler 
roligt ned ad Sok-floden i kanoer. Sidst på eftermiddagen 
ankommer i til jeres ”camp”, hvor i indkvarteres i de 12 
m² store afrikanske luksussafaritelte. teltene er udstyrede 
med privat bad og toilet. Der er rigtige senge, elektrici-
tet, vinduer, dør og opsat myggenet, så i kan sove natten 
igennem uden uventede gæster. om aftenen kan i nyde en 
eksotisk drink fra ”Jungle explorer Club bar”. (F,a)
overnatning: khao Sok (Luxury tented Camp)

dag 2: khao sok national Park
i dag er det blevet tid til at udforske det spektakulære 
område med båd. Den smukke sø, som endnu ikke er be-
søgt af så mange turister, er omgivet af bjerge og frodig 
regnskov, og der er gode muligheder for at spotte nogle 
af junglens vilde dyr, såsom elefanter, asiatiske bøfler, di-
verse abearter, næsehornsfugle og meget mere. Glæd jer 
til en fantastisk oplevelse, når i kommer til jeres flydende 
bungalowtelte, hvor i skal overnatte direkte på den spejl-
klare Cheow Larn-sø. Jeres telte har alle faciliteter, som et 
almindeligt hotelværelse. resten af dagen og aftenen kan 
i udforske junglen ved at padle rundt i kanoer og svømme 
i søen samt nyde junglens symfoni af lyde fra terrassen på 
jeres private flåde. (M,F,a)
overnatning: khao Sok (Luxury Floating Camp, Cheow Larn 
 Lake)

dag 3: khao sok national Park –  
Phuket/krabi/khao lak
i spiser morgenmad, mens solens stråler langsomt fjerner 
morgendisen over søen. i kan tage en forfriskende mor-
gendukkert i søen, inden det er tid til at udforske junglen 
til fods. Sammen med parkens guider vandrer i ad smalle 
stier gennem det frodige landskab, og undervejs vil guiden 
fortælle om plante- og dyrelivet i regnskoven. tilbage i je-
res camp ved Cheow Larn-søen får i frokost og måske en 
sidste kanotur på søen, inden det desværre er tid til at sige 

farvel til regnskoven. herfra har i mulighed for at blive kørt 
til hhv. Phuket, krabi eller khao Lak. (M,F)

Det er muligt at tilføje ekstra nætter på turene, og vi kan 
også tilbyde kortere Khao Sok-ture á 2 og 1 dags varighed.

Børn skal være min. 7 år for at deltage i denne tur, men vi 
kan tilbyde alternative ture uden aldersbegrænsning.

Hør nærmere hos rejsebureauet.

khao sok jungle lake safari 3 DaGe / 2 nÆtter

khao Sok nationalpark ligger i Surat thani-provinsen og byder på noget af den smukkeste 
natur i thailand. oplev den frodige regnskov med de betagende vandfald, kalkstensklipperne 
og de utallige piblende vandløb, der løber sammen og danner de store rolige floder. khao Sok 
har et rigt dyreliv, men kan også prale af mere end 100 forskellige orkidéer og verdens største 
blomst, rafflesia, der kan blive mere end 80 cm i diameter. Dette er den ultimative ferieoplev-
else omgivet af storslået natur. uanset om i rejser med eller uden børn, må i ikke snyde jer 
selv for minimum 2 dage i selskab med de professionelle elefantpassere (mahouter) og det 
fantastiske personale i khao Sok national Park.

khao Sok nationaL Park

Krabi

Phangnga

Phuket

Koh Lanta

KOH PHI PHI

Koh Yao

Koh Phuket

Royal Lanta Resort

Rawi Warin Resort & Spa
Koh Lanta by

Phi Phi Island Village
Phi Phi Natural Resort

Khao Sok
Nat. Park
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• 12 siders brochure
• Bangkok 
• Broen over Floden Kwai & Khao Yai
• 4 individuelle rundrejseforslag

thailand
BangKoK & Udvalgte 
rUndrejser

• 4 siders brochure
• Områdebeskrivelser og hoteller 
• Dagsudflugter

NORDTHAILAND
CHIANG MAI, MAE HONG 
SON, CHIANG RAI & DEN 
GYLDNE TREKANT

• 12 siders brochure
• Områdebeskrivelser og hoteller 
• Dagsudflugter

DEN THAILANDSKE GOLF
HUA HIN, KOH SAMUI, KOH TAO, 
KOH PHANGAN & KOH CHANG

Vi kan meget mere thailand - sPørg også om...

teknisk arrangør billetkontoret a/S, medlem nr 650 af rejsegarantifonden


