
thailand



indhOld

RUndREJSER i thailand
I KONGERNES FODSPOR 6
SYDTHAILANDSKE DRØMME 8
RIVER KWAI & TROPISK STRANDFERIE 10
EKSOTISKE NORDTHAILAND & KOH SAMUIS PULVERSAND 12
TEMPLER, BJERGLANDSKABER & BØLGEBRUS 14
NATIONALPARKER I GRØNT & BLÅT 16
Ø-HOP I DEN THAILANDSKE GOLF 18
DEN EKSKLUSIVE FAMILIEPAKKE 20

dEStinatiOnER
RIVER KWAI & KHAO YAI NATIONAL PARK 22
BANGKOK INTRODUKTION 24
BANGKOK  26
HUA HIN & CHA-AM 28
KOH CHANG 32
KHAO SOK 34
KHAO LAK 35
PHUKET 36
KRABI 40
KOH PHI PHI 43
KOH LANTA 44
KOH NGAI 45
KOH SAMUI 46
KOH TAO 50
KOH PHANGAN 51
CHIANG MAI 52
MAE HONG SON 54
CHIANG RAI 55

thailand
Et stigende antal danskere ønsker større fleksibilitet og med-
bestemmelse, når det drejer sig om ferien til Thailand. 
På de følgende 54 sider tilbyder vi en bred vifte af spændende 
hoteller, udflugter og rundrejser i alle egne af Thailand. Udbu-
det af hoteller spænder fra enkle bungalows i strandkanten til 
sublime luksusresorts med spa og alle tænkelige faciliteter. 
Overalt i Thailand tilbyder vi transport mellem lufthavn og ho-
tel. Sammensæt og bestil jeres drømmerejse hjemmefra og 
kom hurtigt og sikkert frem til jeres hotel.

dUSit
Vi har et tæt samarbejde med den thailandske luksushotelkæde Dusit Inter-
national. Dusit er et meget velanset, personligt og ikke mindst ekstremt ser-
viceminded foretagende, der gør sit ypperste for at sikre dig den ultimative 
ferieoplevelse. 

I dette katalog finder du et udbud af deres hoteller i følgende kategorier:

dusit thani – Hotelkædens flagskib, 
klassiske fem-stjernede hoteller, men til 
fire-stjernede priser. Her findes alle tæn-
kelige faciliteter og bekvemmeligheder. 
Vi tilbyder Dusit Thani hoteller i Bangkok, 
Hua Hin og Phuket.

dusit Princess – Ofte lidt mindre turist- 
og førsteklasseshoteller med meget per-
sonlig service, god beliggenhed og hyggelig 
atmosfære. Vi tilbyder Dusit Princess hoteller i 
Bangkok, Chiang Mai samt Chiang Rai.

Som gæst på et af vore udvalgte Dusit-hoteller er du garanteret fuld ”value for  
money”, samt et par eksklusive fordele, der kun gælder for vore kunder: 
•  Velkomstdrink samt frugtkurv på værelset ved ankomst
• Check-out fra værelset kl 14:00 

Front cover photo: Elephant Hills, Khao Sok National Park



Koh Samui, Koh Phangan, Koh tao & hua hin
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Bangkok Chiang Rai, Chiang Mai & Mae hong Son
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Koh Chang - OBS.: Kraftig Regn Juni - August 
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Phuket, Phi Phi, Krabi, Khao lak & øer
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Vi haR danSK KOntOR i thailand

Skulle der undervejs på ferien opstå en situation, hvor I har brug for 
hjælp, kan I gratis benytte jer af assistance fra vores servicekontor i 
Bangkok. Her sidder særdeles kompetente folk, under ledelse af Mi-
chael Schulz, der de seneste knap 30 år har boet i Bangkok, og bl.a. 
håndterer SOS i Thailand. Sammen med jeres billetter og hotelvoucher 
får I udleveret en folder med praktiske oplysninger samt adresse og te-
lefonnummer. Skulle I pga. sygdom, ulykke eller andre akutte problemer 
behøve assistance, er I meget velkomne til at kontakte kontoret.

Michael Schulz

afSlaPning
Rundrejserne indeholder 
afslappende dage på ho-
teller tæt ved stranden, 
hvor du selv bestemmer 

tempoet og aktivitetsniveauet.

KUltUR
Rundrejser for dem, der 
interesserer sig for kultur, 
værende såvel historie, 
religion, monumenter eller 

mødet med lokalbefolkningen.

aKtiV
På rundrejsen indgår der 
aktive elementer såsom 
f.eks trekking, elefantrid-
ning eller cykelture. Turene 

er dog ikke strabadserende og kan gen-
nemføres med en normal kondition.

RUndREJSER:
Vi har i dette katalog sammensat en række 
forskellige rundrejser, hvor indholdet spæn-
der vidt. 
For at hjælpe dig med at vælge den rigtige 
rejse, benytter vi disse tre ikoner: 

faMiliEhOtEl
VI ANBEFALER !!!
HER TRIVES ALLE ALDRE
Disse hoteller accepterer, 
at hele familien (to voksne 

og 2 børn u/12 år) kan bo på samme væ-
relse, hvilket ellers ofte er et problem i 
Thailand.

faVORittEn
VI ANBEFALER !!!
NOGET GANSKE SæRLIGT
Vores favorithoteller er ud-
valgt, fordi vi synes stedet 

har sjæl, atmosfære, god service og/eller 
en ideel beliggenhed. Det er ikke nødven-
digvis de dyreste hoteller, men steder vi 
selv foretrækker at bo, når vi rejser.

hOtEllER:
Hotellerne i kataloget er klassificeret i ska-
laen 1 - 5 stjerner. Du vil derudover også 
finde disse ikoner på flere hoteller:

BESt BUY
VI ANBEFALER !!!
ET GODT HOTEL TIL PRISEN
Gode turistklassehoteller 
udvalgt fordi de, standard 

og/eller beliggenhed taget i betragtning, er 
et vældigt godt valg til prisen.

BæREdYgtig
Når vi anbefaler et 
produkt som bære-
dygtigt, betyder det, 
at udbyderen aktivt 

støtter relevante socio-kulturelle, miljø-
mæssige og/eller økomomiske bæredyg-
tighedstiltag. Alle mærkede produkter er 
vurderet ud fra strenge kriterier og med 
hjælp fra tilgængelig viden fra udbyderne 
selv, certificerings- og miljøorganisationer 
samt vores egne erfaringer. fOtO

En stor tak til kosmopolitten 
Erik Sellgren, som venligst har 
udlånt sine fotografier til dette 
katalog. 
Erik har i flere omgange rejst 
rundt i Sydøstasien med sit tro-
faste kamera ved sin side og sin 
sans for at indfange øjeblikket.
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BangKOK

Bangkok har alt, hvad en inspirerende og livlig ver-
densmetropol skal have – og mere til.
nøgleord: Shopping, markeder, natteliv, restauranter, 
templer, global og lokal atmosfære.

hUa hin 

Den kongelige strandby er et populært feriemål pga. 
sine brede strande, byens mange hyggelige restau-
ranter og caféer, byens placering kun få timers kør-
sel fra Bangkok, det flydende marked og River Kwai. 
nøgleord: Thailands første badedestination, golf og 
spa, festivaller (jazz, drageflyvning, veteranbiler), ride-
ture langs stranden, kongens nuværende residens.

PhUKEt

Thailands største ø med flotte strandområder og ople-
velser for enhver smag, hvad enten man er til en afslap-
pende strandferie på luksusresorts, badeferie for hele 
familien, eller til en ferie med shopping og natteliv. 
nøgleord: Populær badeferiedestination, golf og spa, 
dykning og snorkling, gode udflugtsmuligheder i om-
rådet.

Chiang Mai

Nordthailands hovedstad er landsby og storby i ét med en 
hyggelig atmosfære og masser af aktivitetsmuligheder. 
nøgleord: Templer, behageligt klima, flot natur omkring 
byen, natmarked, udgangspunkt for talrige udflugtsture.

KanChanaBURi

”Broen over Floden Kwai” bygget af krigsfanger under 
2. Verdenskrig. Byen har flere gode aktivitets- og ud-
flugtsmuligheder.
nøgleord: Smuk provins med nationalparker, vandfald 
og floder; ”Broen over River Kwai”, veterantog på ”dø-
dens jernbane”, homestays, elefantridning, museer.

Chiang Rai

Chiang Rai er Thailands trekkingmekka beliggende i et fro-
digt og bjergrigt område med Laos mod øst og Myanmar 
mod nord. Området har en høj koncentration af etniske 
minoriteter med særegne kulturer, traditioner og sprog. 
nøgleord: Trekking, kultur, markeder, minoritetsgrupper.

thailand KORT OG GODT
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KRaBi

Et af Thailands flotteste områder med gode palme-
strande og smukke limstensklipper. Hovedattraktionen 
her er ikke Krabi by, men områdets imponerende natur. 
nøgleord: Dykning, snorkling, kajakture, klippe-
klatring, backpacker-atmosfære, aktiv strandferie.

KOh SaMUi

Thailandbugtens populæreste ferieø med gode resorts, 
”postkortstrande” og vandsportsaktiviteter. Øen er veleg-
net til både familier, par og unge rejsende, og ligger tæt 
på andre populære øer som dykkerparadiset Koh Tao og 
Koh Phangan, der er populær blandt festglade unge.
nøgleord: Boutique-hoteller, dykning og snorkling, 
mere end 60 små og store øer i området, smukke stran-
de og frodige bjerglandskaber i øens indre.

KOh Chang

Tæt på den cambodjanske grænse ligger Koh Chang, 
Thailands andenstørste ø, der også er en velbeva-
ret nationalpark med 70 % uberørt regnskov. Fine 
muligheder for både strand- og naturoplevelser. 
nøgleord: Dyreliv, vandfald, jungle, strandferie, vand-
aktiviteter og afslapning.
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dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2: Bangkok
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storby-
ens gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, 
så tag et kig i vores Bangkok sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 3: Bangkok – ayutthaya – Phitsanulok  
(kun afgang fra Bangkok tirsdag)
I bliver hentet på hotellet og kørt til den tidligere hoved-
stad, ruinbyen Ayutthaya, hvor 33 konger regerede fra 
1350 til 1767. Turen fortsætter til Phitsanuloke, hvor I 
overnatter. (M,F)
Overnatning: Phitsanulok

dag 4: Phitsanulok – Sukothai – lampang
I vil opleve den historiske park og de velbevarede palads- 
og tempelruiner i Siam-rigets første hovedstad, Sukothai. 
Længere mod nord i Lampang kører I med hestevogn rundt 
til to af byens vigtigste templer. (M,F)
Overnatning: Lampang

dag 5: lampang – ”den gyldne trekant” – Chiang  Rai
Turen fortsætter mod nord, gennem bjergrige og frodige 
landskaber. I tager en sejltur langs Mekong-floden, hvor 

denne 15 dages rundrejse tager sit udgangspunkt med 2 næt-
ter i den sprudlende millionby Bangkok. herfra arbejder i jer 
langsomt op nordpå gennem Thailands kulturelle og historiske 
skatte. her vil i blandt andet opleve Ayutthaya, Phitsanulok og 
Sukothai, tre historiske byer, velsignede med templer, palad-
ser og gamle ruiner. Alle tre byer har tidligere været konge-
byer og hovedstæder i Thailand. i får en smagsprøve på ”den 
gyldne Trekant” – området, hvor Thailand, laos og myanmar 
mødes samt besøger mae Sai, som er Thailands nordligste by. 
Undervejs passeres også flere landsbyer, der er beboet af de 
seks primære etniske minoritetsgrupper i det nordlige Thai-
land. i chiang mai, nordthailands hovedstad, venter der jer et 

behageliget klima og en meget charmerende atmosfære. her 
er hyggelige gader, over 300 smukke templer og interessante 
markeder. i besøger en elefantlejr uden bor byen, hvor i ople-
ver de kloge dyr arbejde og blive trænet af mohouter. Turen går 
med nattog tilbage mod Bangkok og videre sydpå i bil mod hua 
hin. i er i royale omgivelser, eftersom det er her Kong Bhumi-
bol, Thailands elskede konge, bor. her venter jer 8 dejlige dage 
med afslapning i palmernes skygge. 

Turen kan foretages med enten førsteklasses- eller turistklas-
sehoteller i Bangkok og Hua Hin.

tUR th115 Dage / 14 næTTer
2 nætter Bangkok - 6 dages / 5 nætters rundrejse m. guide - 7 nætter Hua Hin

i KOngERnES fOdSPOR

laOS

thailand

chiang Rai

chiang mai
lampang

Sukhothai
Phitsanulok

Ayutthaya

Hua Hin

BAngKOK
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Thailand, Burma og Laos mødes. ”Den Gyldne Trekant” 
var tidligere kendt for opiumshandel, men er i dag ken-
detegnet ved landbrug og handel blandt områdets mange 
etniske grupper. Inden I tager mod Chiang Rai, besøger I 
Thailands nordligste by, Mae Sai. (M,F)
Overnatning: Chiang Rai

dag 6: Chiang Rai – Chiang Mai
Tidlig afgang mod Nordthailands charmerende hovedstad 
Chiang Mai, med besøg undervejs ved ”Det Hvide Tem-
pel”, Wat Rong Khun. Der venter jer en enestående ople-
velse. I Chiang Mai besøger I byens vartegn, det smukke 
Doi Suthep-tempel, beliggende i 1.000 meters højde. På en 
klar dag belønner de 290 trappetrin op til templet jer med 
en smuk udsigt ud over Chiang Mai-dalen. (M,F)
Overnatning: Chiang Mai

dag 7: Chiang Mai – nattog mod Bangkok 
I dag besøger I en elefantlejr, hvor I har mulighed for at 
prøve en ridetur på et af de store dyr, der stadig den dag i 

dag, spiller en vigtig rolle i det thailandske landbrug (ride-
tur ikke inkluderet). I spiser frokost ved en orkidéfarm og 
besøger derefter Sankamphaeng , der er berømt for mas-
ser af kunsthåndværk, antikviteter og håndlavede tekstiler. 
Om aftenen tager I nattoget fra Chiang Mai sydpå gennem 
Thailand mod Bangkok. (M,F)
Overnatning: Sovekupé på 2. klasse

dag 8: Bangkok – hua hin
Tidlig morgen ankommer I til togstationen i Bangkok, hvor 

jeres chauffør venter jer. Herfra kører ca. 2½ time mod syd-
vest til feriebyen Hua Hin. (-)
Overnatning: Hua Hin

dag 9-14: hua hin
Dagene er til fri disposition i den hyggelige badeby ved 

Siam-bugten. I området omkring byen ligger fiskerlands-
byer og store plantager med bl.a. ananas og sukkerrør. I 
byen finder I talrige gode restauranter, markeder og shop-
pingmuligheder. Glem ikke at slappe af på stranden og køle 
af i havet. (M)
Overnatning: Hua Hin

dag 15: hua hin - Bangkok
I løbet af dagen bliver I hentet på hotellet og kørt til Bang-
kok lufthavn, hvorfra I kan vælge at flyve hjem til Danmark 

eller eventuelt fortsætte jeres ferie et andet sted i Thai-
land. (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost)

Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

”i får en smagsprøve på ”den gyldne trekant”, 
hvor thailand, laos og Burma mødes”

Wat Chai Wattanaram Ayutthaya

Chiang Mai
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14 Dage / 13 næTTer
2 nætter Bangkok - 4 nætter Phuket - 2 nætter Khao Sok - 5 nætter Krabi

dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2: Bangkok.
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storby-
ens gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, 
så tag et kig i vores Bangkok sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 3: Bangkok – Phuket
I bliver hentet på hotellet og flyver videre til Phuket (fly ikke 
inkluderet), hvor I indkvarteres på valgte hotel. (M)
Overnatning: Phuket

dag 4-6: Phuket
Dagene er til fri disposition. Nyd nogle dejlige dage med 

afslapning ved stranden eller hotellets pool, udflugter på 
øen og masser af god mad fra det thailandske køkken. (M)
Overnatning: Phuket

dag 7: Phuket – Khao Sok
Rejsen fortsætter nordpå gennem smukke omgivelser til 
Khao Sok Nationalpark. Her skal I sejle rundt på regnsko-

det sydlige Thailand er beriget med en fantastisk og afveks-
lende natur, som har gjort landet til genstand for utallige fe-
riedrømme for rejsende verden over. denne rundrejse står i 
naturens tegn. i begynder rejsen med et par dage i Bangkok, 
hvor i kan vælge og vrage blandt det utal af spændende ople-
velsesmuligheder, som storbyen byder på. herefter går rejsen 
videre  til Phuket, Thailands største ø og, et af de populæreste 
rejsemål for skandinaviske rejsende. Phuket har kilometervis af 
hvide strande, masser af restauranter og shoppingmuligheder, 
og så har øen også mange interessante udflugtsmuligheder. i 
rejser videre til Khao Sok nationalpark med frodig regnskov, 

brusende vandfald, kalkstensklipper, floder og søer. national-
parken har et rigt dyreliv og mere end 100 forskellige okidéer. 
glæd jer bl.a. til at sejle gennem junglen i kanoer, fodre elefan-
ter, vandre rundt i regnskoven og lære om områdets plante- og 
dyreliv. Rundrejsen slutter i Krabi, berømt for sine enorme lim-
stensklipper og smukke sandstrande. Krabi-provinsen anses af 
mange for at have Thailands smukkeste og mest særprægede 
natur.

Turen kan foretages med enten førsteklasses- eller turistklas-
sehoteller i Bangkok, på Phuket og Krabi.

tUR th2

SYdthailandS dRøMME

thailand

Krabi
Phuket

Khao Sok national Park

BAngKOK

G U L F
O F 

T H A I L A N D

A N D A M A N
S E A

Phuket
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vens floder, spise frokost på en gammel burmesisk junke, 
ro i kanoer, og meget mere. (M,F,a)
Overnatning: Khao Sok i luksus safaritelte

dag 8: Khao Sok
Dagen i dag byder blandt andet på et besøg ved en ele-

fantlejr, hvor I kommer helt tæt på dyrene og bliver intro-
duceret til elefantpassernes verden. Ved Klong Sok-floden 
stiger I ned i kanoer og glider langs floden omgivet af 

dekorative kalkstensklipper og regnskovens dufte, lyde og 
dyreliv. (M,F,a)
Overnatning: Khao Sok i luksus safaritelte

dag 9: Khao Sok – Krabi
En vandretur ad smalle stier gennem regnskoven vil give 
jer en anden oplevelse af Khao Sok. Undervejs vil parkens 
guider fortælle om regnskovens plante- og dyreliv. Efter 
frokost siger I farvel til en storslået naturoplevelse og går 
heldigvis en ligeså stor oplevelse i møde i Krabi. (M,F)
Overnatning: Krabi

dag 10-13: Krabi

Dagene er til fri disposition. I Krabi-området er der noget 
for enhver smag: afslappende feriedage ved poolen eller 
ved stranden, spændende aktivitetsmuligheder, heriblandt 

udflugter til omkringliggende småøer, diverse vandsports-
aktiviteter, klatring på de smukke limstensklipper, og så 
kan I forkæle jer selv med en god omgang massage. (M)
Overnatning: Krabi

dag 14: Krabi-(Bangkok)
Det er rundturens sidste dag, og i løbet af dagen bliver I 
hentet og kørt til Krabi lufthavn. Herfra kan I flyve tilbage 
til Bangkok eller eventuelt fortsætte jeres rejse i det smuk-
ke Sydthailand. (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

”Krabi er berømt for sine enorme limstens-
klipper og smukke sandstrande”

Krabi

Dusit Thani Laguna Phuket
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dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2: Bangkok
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storbyens 
gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, så 
tag et kig i vores Bangkok sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 3: Bangkok – River Kwai
Tidlig morgenafgang og kørsel gennem et frodigt landskab 
til byen Kanchanaburi. I besøger Thailand-Burma Railway 
Museum, kirkegården med gravsteder for flere tusinde al-
lierede fanger, der mistet livet under 2. Verdenskrig samt 
den berømte bro over floden Kwai. I bliver sejlet til jeres 

hotel med longtailbåd, hvor frokosten serveres. Senere 
tager I til Hell Fire Pass Memorial, en del af ”Dødens Jern-
bane”. De vilde naturomgivelser giver et barskt indtryk af, 
hvor vanskeligt det var at bygge jernbanen. Der er aftens-

mad på resortet og følgende opvisning i den traditionelle 
Mon-dans. (F,a)
Overnatning: river Kwai (Kanchanaburi)

”hua hin er på grund af sin blanding af strand-
ferie og fiskerby et yderst populært feriemål”

River Kwai & Tropisk Strandferie giver jer en god blanding af 
oplevelser og ren afslapning. Rundrejsen starter i Sydøstasi-
ens mest livlige by, Bangkok - det er svært at finde storbyer, der 
kan matche Bangkok, når det gælder shoppingmalls, marke-
der, natteliv og seværdigheder. i fortsætter mod River Kwai, der 
midt i den skønne, frodige natur vidner om de allierede fangers 
triste skæbne under 2. verdenskrig. der er at væld af spæn-
dende oplevelser såsom en togtur på ”dødens Jernbane”, ud-

forskning af grotter og vandfald, vandring på broen over floden 
Kwai og meget mere. Efter en enkelt nat i Bangkok tager i ned 
til feriebyen hua hin, den thailandske konges nuværende re-
sidens. hua hin er på grund af sin blanding af strandferie og 
fiskerby en af skandinavernes populæreste feriemål i Thailand.

Turen kan foretages med enten førsteklasses- eller turistklas-
sehoteller i Bangkok og Hua Hin.

tUR th313 Dage / 12 næTTer
2 nætter Bangkok - 2 nætter river Kwai - 1 nat Bangkok - 7 nætter Hua Hin
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dag 4: River Kwai
Dagen byder på en bådtur til Saiyoke Yai Waterfall & Na-
tional Park, der venter jer en smuk naturoplevelse. Efter 
frokost på jeres resort, besøger I Kaeng Lava Cave, der 
betragtes som én af Thailands smukkeste grotter. Resten 
af eftermiddagen er til fri disposition (valgfri kano eller 
mountainbiking kan arrangeres på stedet mod ekstra til-
læg).  (M,F,a)
Overnatning: river Kwai (Kanchanaburi)

dag 5: River Kwai – Bangkok
I besøger en nærliggede stammelandsby, hvor I møder 
Mon-folket (valgfri elefanttur kan arrangeres lokalt mod 

betaling). I får frokost på en lokal restaurant og får der-
efter en togtur på ”Dødens Jernbane”, bygget af allierede 

krigsfanger i japansk fangenskab. Sidst på eftermiddagen 
går turen tilbage til Bangkok, hvor I har en enkelt overnat-
ning. (M,F)
Overnatning: Bangkok

dag 6: Bangkok – hua  hin
Fra Bangkok går turen sydpå mod Siam-bugtens populære 
ferieby Hua Hin, hvor I tjekker ind på jeres resort. (M)
Overnatning: Hua Hin

dag 7-12: hua hin
I Hua Hin har I frit program, og her er masser af gode mu-

ligheder for et oplevelsesrigt ophold. Hua Hin giver på én 
og samme tid mulighed for en afslappende badeferie og 

aktivitetsrige dage med gode shoppingmuligheder, marke-
der, og gode restauranter og caféer. (M)
Overnatning: Hua Hin

dag 13: hua hin – Bangkok
I løbet af dagen bliver I hentet på jeres hotel og kørt til 
Bangkok lufthavn, hvor denne oplevelsesrige rundrejse 
slutter. (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

”de vilde naturomgivelser giver et indtryk af, 
hvor vanskeligt det var at bygge jernbanen”

Bangkok

Hua Hin

Hua Hin
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dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2: Bangkok
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storby-
ens gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, 

så tag et kig i vores Bangkok sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 3: Bangkok – Mae hong Son
Flyrejse til Mae Hong Son (fly ikke inkluderet), og transport 
til jeres hotel i den hyggelige by, beliggende i det nord-
vestlige hjørne af Thailand. Mae Hong Son fungerer som 

Rundrejsen giver jer et spændende indblik i Thailands mang-
foldighed. i begynder rundrejsen med et par overnatninger i 
den sprudlende millionby Bangkok. med fly går rejsen videre 
til mae hong Son tæt ved den burmesiske grænse i nord – 
en hyggelige lille by i en dal omgivet af bjerge, der beboes af 
mange forskellige minoritetsgrupper, hvilket sætter et farverigt 
præg på byen. de næste par dage byder blandt andet  på trek-
kingtur i området, ridetur på elefanter, besøg hos den legenda-
riske longneck-stamme, og en sejltur på bambustømmerflåde. 

i får indblik i de forskellige folkeslags traditioner og levevis, og 
det bliver også et møde med en imponerende natur undervejs.  
herefter kan i nyde nogle dage i charmerende chiang mai, før 
rejsen fortsætter med flyet sydpå til Koh Samuis pulversand og 
palmer. Ønsker i både spændende kulturer, imponerende na-
turoplevelser, og afslapning i palmernes skygge, så er denne 
rundrejse ideel.
Turen kan foretages med enten førsteklasses- eller turistklas-
sehoteller i Bangkok, Chiang Mai og Koh Samui.

tUR th416 Dage / 15 næTTer
2 nætter Bangkok - 3 nætter Mae Hong Son - 3 nætter Chiang Mai - 7 nætter Koh Samui
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knudepunkt for de mange minoritetsgrupper i det bjergrige 
område, og byen emmer af kultur, historie og venlighed. 
Brug resten af dagen på at gå på opdagelse. (M)
Overnatning: Mae Hong Son

dag 4: Mae hong Son trekking
Dagen er helliget en unik trekkingoplevelse, der står i na-
turens og kulturens tegn. I skal vandre i regnskoven, ride 
på elefanter, sejle på bambusflåder, mens I glider forbi små 
landsbyer, og besøge den legendariske Longneck Karen-
stamme. Overnatningen foregår i simple hytter i en lille 
landsby, hvor Lahu-folket hører til. (M,F,a)
Overnatning: Stammelandsby i Mae Hong Son-området

dag 5: Mae hong Son trekking
I har mulighed for at iagttage livet i landsbyen, før I van-
drer et par timer i den tropiske regnskov. I fortsætter i bil 

til en nationalpark med grotter og vandfald. Dagen igen-
nem passerer I forskellige landsbyer, der hver især tilhører 
forskellige minoritetsgrupper. I er tilbage i Mae Hong Son 
sidst på eftermiddagen. (M,F)

Det er muligt at forlænge trekkingturen med en ekstra dag. 
Kontakt dit rejsebureau for yderligere oplysninger.
Overnatning: Mae Hong Son

dag 6: Mae hong Son – Chiang Mai
I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen, hvorfra 
I flyver til Chiang Mai (fly ikke inkl.), Thailands nordlige 
hovedstad. Byen er kendt for sit imponerende natmar-
ked, sine mange templer og ikke mindst det behagelige 
højlandsklima. I har resten af dagen til fri disposition. (M)
Overnatning: Chiang Mai

dag 7: Chiang Mai
Dagsudflugt til Sangkamphang, lidt uden for centrum. By-
delen er kendt for sine kunsthåndværkere, og I ser træ-
skærerarbejde, forarbejdning af silke og andre håndværk. 
Der vil være rig mulighed for at købe nogle af de smukke 
håndværk. eftermiddagen er til fri disposition. (M)
Overnatning: Chiang Mai

dag 8: Chiang Mai
Dagen er til fri disposition – nyd livet ved hotellets swim-
mingpool, lej eventuelt cykler og kør rundt i byen eller ud 
til rismarkerne omkring byen. (M)
Overnatning: Chiang Mai

dag 9: Chiang Mai – Koh Samui
Efter en god nats søvn og en opkvikkende morgenmad bliver 
I kørt til lufthavnen og flyver til tropeøen Koh Samui (fly ikke 
inkl.). I lufthavnen har I transport til jeres strandhotel. (M)
Overnatning: Koh Samui

dag 10-15: Koh Samui
Jeres dage på Koh Samui er til fri disposition. Øen er be-
rømt for sine flotte, hvide strande og det klare og badeven-

lige vand. Man kan sagtens få en hel ferie til at gå med 
læsning under palmernes skygge, svømmeture i poolen 
eller havet, og gode middage på hyggelige strandrestau-
ranter. Hvis I har lyst til at opleve mere, har øen alle mulig-

heder for at opfylde jeres behov. Tag for eksempel en gåtur 
langs den livlige Chaweng Beach, besøg fiskerlandsbyen 
Fisherman’s Village eller tag på udflugt til de omkringlig-
gende småøer. (M)
Overnatning: Koh Samui

dag 16: Koh Samui– Koh Samui lufthavn
Det er tid til at tage afsked med den skønne ø. I bliver 
hentet på hotellet og kørt til Koh Samui lufthavn, hvorfra I 
kan vælge at flyve tilbage til Bangkok eller én af de øvrige 
Thailandske destinationer (fly ikke inkl.). (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

”Chiang Mai er bl.a. kendt for sit imponerende 
natmarked og det behagelige højlandsklima”

Lamai Beach - Koh Samui

Chiang Mai
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dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2-3: Bangkok. (M)
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storby-
ens gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, 

så tag et kig i vores Bangkok-sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 4: Bangkok – Chiang Mai
Dagen er til fri disposition. I kan lade jer imponere af de 
kæmpe shoppingmalls ved Siam Square, få en god om-
gang thai-massage ved det berømte Wat Po-tempel eller 

Rejsen tager sit udgangspunkt i Bangkok, hvor i kan vælge og 
vrage blandt det utal af spændende oplevelsesmuligheder, som 
storbyen byder på. i Bangkok eller ”Krung Thep”, som hoved-
staden hedder i daglig tale, er der så mange seværdigheder, at 
man kunne bruge hele ferien i byen og stadigvæk ikke have set 
det hele. Efter 3 overnatninger lægger i den dynamiske hoved-
stad bag jer; i tager nattoget på første klasse nordpå til chiang 
mai. Selv om chiang mai kaldes nordthailands hovedstad, 
fremtræder byen mere som en hyggelig, mellemstor by med 
en intim atmosfære, bugnende markeder og smukke templer. i 
chiang mai skal i på udflugt til et af byens vartegn, doi Suthep-

templet, som ligger på toppen af et bjerg med en fantastisk ud-
sigt ud over byen, og forbi byens største friskvaremarked. i fly-
ver fra chiang mai til Krabi og bliver sejlet over til den skønne 
lille tropiske ø, Koh lanta. Store dele af øen er dækket af grøn 
vegetation og strandene er nogle af de bedste i området. her 
kan i nyde livet med bølgebrus, smukke omgivelser og friskfan-
gede fisk på grillen.

Turen kan foretages med enten førsteklasses- eller turistklas-
sehoteller i Bangkok, Chiang Mai og på Koh Lanta.

tUR th514 Dage / 13 næTTer
3 nætter Bangkok - 1 nat m. nattog til Chiang Mai - 3 nætter Chiang Mai - 6 nætter Koh Lanta
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besøge den livlige backpackergade Khao San med snese-
vis af restaurenter, markedsboder, gøgl og besøgende fra 

hele verden. Tidligt på aftenen bliver I hentet på hotellet 
og kørt til togstationen. Herfra tager I nattoget til Chiang 
Mai. I får en sovekupé på første klasse. (M)
Overnatning: nattog, 1. klasse sovekupé (2 pers. pr. kupé)

dag 5: Chiang Mai
Morgenankomst til Chiang Mai og videre transport til jeres 
hotel. Her kan I enten blive og nyde hotellets faciliteter, 
eller I kan få en forsmag på byens fristelser. 
Overnatning: Chiang Mai

dag 6: Chiang Mai
Dagens udflugt tager jer til ét af Nordthailands helligste 
templer, Wat Phra That Doi Suthep. Jeres guide fortæl-
ler jer om templets historiske betydning og helligdomme. 

Herfra kan I nyde den imponerende udsigt ud over områ-
det. Før I returnerer til Chiang Mai besøger i byens største 

friskvaremarked, Talad Wararot. (M)
Overnatning: Chiang Mai

dag 7: Chiang Mai
I har hele dagen til at gå på opdagelse i eller uden for 
Chiang Mai. I kan eventuelt besøge et udvalg af de mere 
end 300 templer, som byen huser. (M)
Overnatning: Chiang Mai

dag 8: Chiang Mai – Koh lanta
I rejser fra nord til syd, når I om morgenen flyver sydpå 
til Krabi (fly ikke inkl.). Fra Krabi lufthavn bliver I kørt til 
havnen og sejler ud til Koh Lanta, hvor I skal tilbringe 7 
skønne dage. (M)
Overnatning: Koh Lanta

dag 9-13: Koh lanta
Koh Lanta er 24 km lang og er langs vestsiden velsignet 
med nogle fremragende strande. De ca. 18.000 faste bebo-
ere på øen ernærer sig ved fiskeri og turisme. I kan benytte 
dagene til ren afslapning og nydelse, eller gå på opdagelse 
i junglen og snorkle rundt blandt de farverige fisk. Koh Lan-
ta har ikke noget vildt natteliv, som flere af de thailandske 
øer er kendt for. I stedet er her hyggelige restauranter med 
nyfangede delikatesser og omgivelser i verdensklasse. (M)
Overnatning: Koh Lanta

dag 14: Koh lanta - Krabi
Det er sidste dag på Koh Lanta, og I bliver hentet og sejler 
atter over til fastlandet og kører til Krabi lufthavn. Herfra er 
der fly til Bangkok (fly ikke inkl.), men I kan naturligvis også 
vælge at forlænge jeres rejse i Thailand, hvis I er sultne ef-
ter flere kulturelle oplevelser eller mere ren afslapning. (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

Wat Phra That Doi Suthep

”doi Suthep-templet ligger på toppen af et 
bjerg med en fantastisk udsigt ud over byen”
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dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2: Bangkok
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storbyens 
gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, så 
tag et kig i vores Bangkok sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 3: Bangkok – Khao Yai national Park
I bliver hentet på hotellet i Bangkok om morgenen og kører 
ca. 2½ time til Khao Yai Nationalpark, hvor I indkvarteres 
på jeres resort. Her får I frokost og besøger så et buddhi-
stisk tempel i en grotte, hvor munkene mediterer. Herfra 
går turen til “Bat Caves”, hvor millioner af flagermus i 
skumringen forlader grotterne for at søge føde. (M,F,a)
Overnatning: Khao Yai

dag 4: Khao Yai national Park
På denne dag kan I vente jer en spændende vandretur 
gennem junglen, hvor parkens ranger fortæller om Khao 
Yais fantastiske flora og fauna. Hvis I er heldige, er der 
mulighed for at opleve gibbon- og makakaber i trætroppe-
ne, skræppende næsehornsfugle, og insekternes symfoni 
blandet med fuglepip. Næste stop er Haew Suwat-vand-
faldet, som var med i filmen ”The Beach” med Leonardo 
DiCaprio. Om eftermiddagen vil jeres chauffør kører jer 

rundt i parken og gøre stop ved forskellige udkigspunkter. 
(M,F,a)
Overnatning: Khao Yai

dag 5: Khao Yai national Park – Bangkok
I spiser morgenmad og tager så en lille tur på det lokale 
marked, Pak Chong, hvor de lokale beboere køber ind til 
dagens måltider. I har god mulighed for at lære lidt om de 
lokale krydderier, frugter og grøntsager.  Herefter besøger 

Tag på en enestående rundrejse, hvor naturen er det absou-
lutte centrum med store oplevelser i vente i Thailands ældste 
nationalpark, Khao Yai national Park og landets største natio-
nalpark, Koh chang marine national Park. Jeres rejse tager 
udgangspunkt i Bangkok, som i stigende grad er feriemål i sig 
selv på grund af byens lange tilbudsrække af fantastiske re-
stauranter, farverige markeder, kulturelle skatte, berømte nat-
teliv og rolige oaser i byen. i fortsætter mod regnskovens rige 

dyre- og planteliv og imponerende vandfald i Khao Yai national 
Park. Efter en enkelt nat i Bangkok tager i mod Koh chang med 
sine vilde naturomgivelser og smukke strande. her kan i frit 
vælge, om dagene går med behagelig afslapning ved standen 
eller vandreture i den kuperede jungle. 

Turen kan foretages med enten førsteklasses- eller turistklas-
sehoteller i Bangkok og på Koh Chang.

tUR th613 Dage / 12 næTTer
2 nætter Bangkok - 2 nætter Khao Yai national Park - 1 nat Bangkok - 7 nætter Koh Chang
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I en labyrint af sandstensklipper, overhængt med lianer og 
med 2000 år gamle vægmalerier. Besøg egnens smukke-
ste buddhistiske tempel, hvor en 28 meter høj buddhafigur 
våger over helligdommen. I spiser frokost og kører herefter 
tilbage til Bangkok. (M,F)
Overnatning: Bangkok

dag 6: Bangkok – Koh Chang
Jeres chauffør henter jer på hotellet og kører jer de ca. 5 
timer mod sydøst langs den Thailandske Golf. I bliver sejlet 
over til Koh Chang, Thailands andenstørste ø, som er en 
del af Koh Chang Marine national Park. (M)
Overnatning: Koh Chang

dag 7-12: Koh Chang
Dagene på Koh Chang er til fri disposition. Koh Chang be-
tyder ”elefantøen”, og navnet skyldes øens form som et 
elefanthoved. Koh Chang er meget bjergrig, her er mange 
smukke vandfald, og øens indre er dækket med frodig 

regnskov. Dette giver gode udflugtsmuligheder, som kan 
supplere de afslappende dage ved stranden. (M)
Overnatning: Koh Chang

dag 13: Koh Chang – trat
Det er tid til at forlade Koh Chang. I sejler over til fastlan-

det og bliver sat af i Trat lufthavn, hvorfra I flyve til Bang-
kok eller evt. gå på jagt efter flere af Thailands skønne 
nationalparker. (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

Khao Yai National Park

Koh Chang

Koh Chang

”gennem junglen fortæller parkens ranger 
om Khao Yais fantastiske flora og fauna”
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dag 1: ankomst til Bangkok
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Bangkok.
Overnatning: Bangkok

dag 2: Bangkok
Der er frit program – gå eventuelt på opdagelse i storbyens 
gevaldige udbud af oplevelser. Mangler I inspiration, så 
tag et kig i vores Bangkok sektion på side 24-25. (M)
Overnatning: Bangkok

dag 3: Bangkok – Petchaburi – Pranburi
Jeres engelsktalende guide tager jer langs Siam-bugten 
ned mod Petchaburi, hvor der er stop ved Palace Mountain, 
en historisk park på toppen af en bakke, med Khao Wang-
paladset, templer, og Kong Mongkuts (rama IV) stjer-
neobservatorium fra midten af 1800-tallet. efter et besøg 
i en fiskerlandsby og frokost, kommer I til Pranburi, hvor 
eftermiddagen byder på en bådtur ud i marsklandet, hvor 
hundredevis af fuglearter holder til. (M,F)
Overnatning: Pranburi

dag 4: Pranburi – Khao Sam Roi Yod national Park 
– Bangsapan 
I Khao Sam Roi National Park besøger I Tham Phraya 
Nakhon-grotten, hvor huller i klippehulen lader solen skin-
ne ned med et magisk lys. Efter en let frokost fortsætter tu-
ren sydpå til fiskerbyen Bangsapan, hvor I overnatter. (M,F)
Overnatning: Bangsapan

dag 5: Bangsapan – Koh talu – Chumphorn 
Fra Bangsapan tager I på udflugt til den lille ø Koh Talu. Her 

Wat Maha Samanaram

Kan i ikke kan få nok af smukke tropeøer, og vil i samtidig gerne 
have en på opleveren, så er denne rundrejse lige noget for jer. 
Efter et par dage i sprudlende Bangkok rejser i med jeres pri-
vate guide og chauffør ned langs Siam-bugtens vestlige kyst 
med adskillige interessante stop undervejs. i fiskerlandsbyen 
Bangsapan, begynder jeres ø-hop, som tager jer til fire af Thai-
lands skønneste øer, hverisær med sit særpræg. Første ø er 
den lille Koh Talu, som byder på næsten uberørt natur og det 
simple strandliv. Koh Tao er Thailands dykkerparadis, mens 

Koh Phangan er livsnyderens drøm med et hyggeligt strand-
liv og afslappet atmosfære, på nær når den månedlige ”full-
moon”-fest bringer unge thailændere og rejsende fra hele ver-
den sammen. Turen slutter med 5 nætter på Koh Samui, som 
har det hele – strande, bjerge, jungle, shopping og et stort ud-
valg af restauranter.

På hele turen sover I på bedre turistklassehoteller, hvor der er 
lagt vægt på komfort og beliggenhed uden at sprænge budgettet.

tUR th-714 Dage / 13 næTTer
2 nætter Bangkok - 7 dage / 6 nætter rundrejse -  5 nætter Koh Samui

ø-hOP i dEn thailandSKE gOlf
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har I tid til at slappe af ved standen, bade og snorkle rundt 
på opdagelse efter koraller og farvestrålende fisk. Frokost 
serveres tilbage i Bangsapan, inden I kører videre sydpå til 
Chumphorn. (M,F)
Overnatning: Chumphorn

dag 6: Chumphorn – Koh tao
I vinker farvel til jeres lokalguide og sejler til Koh Tao, en 
af Thailands mest elskede øer. Øen er beklædt med frodig 
skov, store klippesten og spækket med små, hyggelige 
strande. Men frem for alt er Koh Tao kendt som Thailands 
snorkle- og dykkerparadis. (M)
Overnatning: Koh Tao

dag 7: Koh tao
I har dagen til fri disposition. Her er masser af muligheder 
for at gå på opdagelse på øen, men en stille dag ved stran-
den kan absolut også anbefales. (M)
Overnatning: Koh Tao

dag 8: Koh tao – Koh Phangan
Jeres resort sørger for transport til Koh Taos færgehavn, 
hvorfra I bliver sejlet over til Koh Phangan. Øen er berømt 
for sine månedlige ”full-moon parties” med festende unge 

fra Thailand og hele verden. Koh Phangan er med sine 191 
m² relativt stor, og har adskillige smukke strande med af-
slappet stemning. (M)
Overnatning: Koh Phangan

dag 9: Koh Phangan – Koh Samui
Fra Koh Phangan tager I båden til feriøen Koh Samui, hvor 
I har fem overnatninger i behagelige omgivelser og rig mu-
lighed for at koble helt fra. (M)
Overnatning: Koh Samui

dag 10-13: Koh Samui
Jeres dage på Koh Samui er til fri disposition. Øen er be-
rømt for sine flotte, hvide strande og det klare og badeven-
lige vand. Man kan sagtens få en hel ferie til at gå med 
læsning under palmernes skygge, svømmeture i poolen 

eller havet, og gode middage på hyggelige strandrestau-
ranter. Hvis I har lyst til at opleve mere, har øen alle mulig-
heder for at opfylde jeres behov. Tag for eksempel en gåtur 
langs den livlige Chaweng Beach, besøg fiskerlandsbyen 
Fisherman’s Village eller tag på udflugt til de omkringlig-
gende småøer. (M)
Overnatning: Koh Samui

dag 14: Koh Samui – Koh Samui lufthavn.
Det er tid til at tage afsked med  Siam-bugtens skønne øer. 
I bliver hentet på hotellet og kørt til Koh Samui lufthavn, 
hvorfra I kan vælge at flyve tilbage til Bangkok eller én 
af de øvrige Thailandske destinationer (fly ikke inkl.). (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost)
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

Koh Phangan

Koh Tao

”Koh Phangan er livsnyderens drøm med et 
hyggeligt strandliv og afslappet atmosfære”
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dag 1: ankomst Phuket - Khao lak
Fra luthavnen i Phuket bliver I kørt til jeres strandresort i 
Khao Lak. Overnatning: Khao Lak

dag 2-6: Khao lak
Jeres dage i Khao Lak er til fri afbenyttelse. Vi kan varmt 
anbefale, at I tager på en af de valgfri ture fra Khao Lak, 
hvadenten I har mod på at ride på elefanter, besøge det lo-
kale minizoo, sejle på bambustømmerflåde eller udforske 
områdets flora og fauna (turene er ikke inkluderede i pro-
grammet, men kan tilkøbes hos rejsebureauet). Ligeledes 
har jeres resort et væld af tilbud for alle aldre, heriblandt 

børne- og voksenpool, beachvolley, badminton, bordten-
nis, børneklub, spabehandlinger, cykelleje, fitnesscenter 
og glem ikke, at jeres resort ligger ned til en idyllisk privat 
strand. Endelig vil hotellets reception være behjælpelig 
med gode idéer. (M)
Overnatning: Khao Lak 

dag 7: Khao lak – Khao Sok national Park
Tidlig morgen forlader I jeres resort i Khao Lak og drager 
mod nye eventyr i Khao Sok National Park. I ankommer til 
Elephant Hills’ elefantlejr, hvor I får mulighed for at fodre 
og bade de store dyr samt få indblik i elefantpassernes 
hverdag. Efter frokost oplever I junglen, mens I sejler roligt 

denne rundrejse er specielt sammensat til familier, der ønsker 
masser af spændende aktivitetsmuligheder for børn og voksne 
samt overnatninger på to fremragende førsteklassesresorts, 
hvor det er muligt at bo 2 voksne og 2 børn i samme værelse. 
Turen begynder med afhentning i Phuket og transport til jeres 
strandresort i Khao lak. Efter 6 nætter her, tager i på adven-
ture i Khao Sok nationalpark. her er der lagt op til masser af 
spændende og lærerige oplevelser, når i kommer helt tæt på 
regnskovens flora og fauna – dag og nat, til fods, fra kanoer og 
glidende i båd langs junglens floder. i overnatter i charmeren-
de luksustelte med god komfort og helt unikke beliggenheder 

i henholdsvis junglecamp og på flåder direkte på den smukke 
cheow larn-sø (Bemærk: v. 4 personer tildeles 2 telte). mættet 
med indtryk fra Khao Sok national Park, tager i til jeres resort 
Kamala på Phuket. i har 5 nætter på et af øens bedste familie-
resorts, hvor der er rig mulighed for afslapning og aktiviteter 
med børnene.

Børn under 7 år er ikke tilladt på denne tur, og vi anbefaler på 
det kraftigste kun at medtage børn, der kan svømme pga. over-
natning direkte på Cheow Larn-søen.

tUR th-814 Dage / 13 næTTer
6 nætter Khao Lak - 2 nætter Khao Sok - 5 nætter Phuket

dEn EKSKlUSiVE faMiliEPaKKE

thailand

Phuket

Khao Lak

Khao Sok
National Park

G U L F
O F 

T H A I L A N D

A N D A M A N
S E A

Ramada Resort
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ned ad Sok-floden i kanoer. Sidst på eftermiddagen ankom-
mer I til jeres ”camp”, hvor I indkvarteres i de 12 m² store 
afrikanske luksus safaritelte. Teltene er udstyrede med pri-
vat bad og toilet. Der er rigtige senge, elektricitet, 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 8: 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 dækket på 
jeres private flåde. (M,F,a)
Overnatning: Khao Sok (Luxury Floating Camp, Cheow Larn 
Lake)

dag 9: Khao Sok national Park – Phuket
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 gui-
den fortælle om plante- og dyrelivet i regnskoven. Tilbage 
i jeres 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. I kører sydpå ned til jeres resort 
på Phuket. (M,F)
Overnatning: Phuket

dag 10-13: Phuket
Efter jeres spændende oplevelse i junglen, venter der nog-
le skønne dage på førsteklassesresort på Phuket, hvor da-
gene er til fri disposition. Ligesom jeres resort i Khao Lak, 
er her masser af aktivitetsmuligheder for alle aldre. I kan 
bl.a. tilkøbe valgfri snorkle-, kajak-, cykel- og ø-udflugter 

samt en aften med Phuket Fantasea-showet. Jeres resort 
har pool med vandrutschebane og sauna, og så ligger 
Andamaner-havet kun få minutters gang fra jeres resort. 
Herudover har resortet spaafdeling, fitnesscenter og Kids 

World med  gratis børneaktiviteter heriblandt boldspil, 
computerspil og filmrum m.m. (M)
Overnatning: Phuket

dag 14: Phuket – Phuket lufthavn
Det er blevet rejsens sidste dag, og det er tid til at pakke 
kufferterne og sige farvel til Thailand for denne gang. I bli-
ver hentet på hotellet og kørt til Phuket lufthavn. (M)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)

”glæd jer til en fantastisk oplevelse, når i 
kommer til jeres flydende bungalowtelte”

Se den tilhørende prisliste, for et udvalg af 
spændende udflugter fra Khao Lak og Phuket.

Khao Sok Elefant Hills Jungle Camp

Khao Sok Elefant Hills Jungle Camp
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dag 1: Bangkok - River Kwai
I hentes på hotellet i Bangkok tidligt om morgenen og kører 
gennem det smukke, frodige landskab til byen Kanchan-
aburi. Her skal I besøge Thailand-Burma Railway Museum 
samt kirkegården med de 6.000 allierede fanger, der mi-
stede livet under Anden Verdenskrig. Herefter kommer I til 
den berømte bro over floden Kwai. Herfra fortsætter I til 
Hin Tok River Camp, hvor I tjekker ind og spiser frokost. 
Om eftermiddagen besøger I Hellfire Pass Memorial,  hvor 
I vandrer en tur langs den tidligere Thailand-Burmesiske 
jernbane (2.5 km, 1 times gåtur – medbring gode vandresko 
elller gummisko). I får mulighed for at slappe lidt af tilbage 
på campen, inden I cykler til en nærliggede landsby, hvor 
I bl.a. kan se, hvordan de lokale væver bambuskurve. Der 
er aftensmad og overnatning på Hin Tok river Camp.(F,a) 

dag 2: River Kwai
Efter et godt morgenmåltid skal I med longtailbåd til Sai 
Yok Yai-vandfaldet og nyde den storslåede natur. Her er 
der tid til afslapning og en forfriskende dukkert i vandfalds-
søen. Glem ikke at medbringe badetøj og håndklæde. Om 
eftermiddagen har I alle tiders mulighed for at udforske 
de fascinerende klippeformationer inde i én af områdets 
lavagrotter. Om aftenen kan I deltage i et thailandsk mad-

lavningskursus, hvor I lærer om mange af de specielle in-
gredienser, der indgår i maden. Aftensmad og overnatning 
på Hin Tok river Camp. (M,F,a)

dag 3: River Kwai – Bangkok
De morgenfriske kan nyde en cykeltur eller gå til det nær-
liggende tempel på den anden side af floden, hvor man kan 
opsamle lidt god karma ved at give mad til munkene. Efter 
morgenmad og check-out, tager I med longtailbåd til en 
Mon-landsby. De etniske Mon er af Burmesisk oprindelse 
og har bevaret sin egen kultur og eget sprog. Gå en tur 
rundt i landsbyen eller tag evt. på en elefanttur gennem 
bambusskoven (mod ekstra tillæg).efter frokost stiger I på 
“Dødens Jernbane”. Togturen er en stor oplevelse! I kører 
ca. 1 time på sporet, som blev bygget af de allierede krigs-
fanger i japansk fangenskab under Anden Verdenskrig. 
Sidst på eftermiddagen går turen tilbage til Bangkok med 
ankomst ca. kl. 18. (M,F)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)

Pakkeprisen inkluderer ikke transport til Suvanarbhumi 
lufthavn, men skal bookes I forvejen mod ekstra tillæg.

dag 1: Bangkok - River Kwai
I hentes på hotellet i Bangkok tidligt om morgenen og kører 
gennem det smukke, frodige landskab til byen Kanchan-
aburi. Først skal I besøge Thailand-Burma Railway Muse-
um, et interaktivt museum, hvor I bliver præsenteret for hi-
storien om den Thailandsk-Burmesiske jernbane.  Museet 
giver de besøgende en lærerig og bevægende oplevelse. 
Herefter besøges JEATH War Museum, kirkegården med 
gravsteder for 6.000 allierede fanger, der mistede livet un-
der Anden Verdenskrig samt en rekonstruktion af den be-
rømte bro over floden Kwai. Herfra sejler I med longtailbåd 
til hotellet, hvor I indkvarteres og spiser frokost i restau-
ranten. Efter et godt måltid og en kort bådtur til Resotel 
Pier, går turen videre med bus til Hell Fire Pass Memorial. 
Sidst på eftermiddagen er i tilbage på jeres resort RIVER 
KWAI RESOTEL. Om aftenen vil de lokale opføre en traditi-
onel Mon Dance, og der serveres middag på resortet. (F,a)

dag 2: River Kwai
Efter morgenmaden skal I på en bådtur til Saiyoke Yai 
Waterfall & National Park - naturoplevelser når de er 
bedst. Tilbage til resortet hvor der er frokost.  Senere skal 
I besøge Kaeng Lava grotte for at udforske de fantastiske 
stenformationer. Kaeng Lava Cave betragtes som en af 

Thailands smukkeste grotter. Resten af eftermiddagen er 
til fri disposition (valgfri kano eller mountain biking kan 
arrangeres på stedet mod ekstra tillæg). Middag og over-
natning på river Kwai resotel. (M,F,a)

dag 3: River Kwai – Bangkok
Efter morgenmad skal I besøge den nærliggede etniske 
Mon landsby. (Valgfri elefanttur kan arrangeres på stedet 
mod ekstra tillæg). I checker ud fra resortet, og efter fro-
kost stiger I ombord på “Dødens Jernbane”. Togturen er en 
stor oplevelse! I kører ca. 1 time på sporet som blev bygget 
af de allierede krigsfanger i japansk fangenskab under An-
den Verdenskrig. Sidst på eftermiddagen går turen tilbage 
til Bangkok. (M,F)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)

Vi kan også tilbyde 3-dagsture til River Kwai med overnat-
ning på River Kwai Village eller River Kwai Jungle Raft, 
hvor selve hotellet og jeres værelse flyder direkte på River 
Kwai-floden! Se prislisten for yderligere oplysninger.
Vi kan også tilbyde River Kwai-ture med en varighed på 2 
dage / 1 nat samt dagsudflugter fra Bangkok. Se prislisten 
for yderligere oplysninger.

3 DAGE / 2 NæTTER - hin tok River Camp @ hellfire Pass

3 DAGE / 2 NæTTER - River Kwai Resotel

BROEN OVER flOdEn Kwai

Hin Tok River Camp

Dødens Jernbane
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RiVER Kwai RESOtEl
55 Moo 5 tambol wangkralae
amphur Saiyoke, Kanchanaburi

PÅ BREDDEN AF FLODEN KWAI, OMGIVET AF FRODIG TROPISK SKOV, LIGGER DETTE 
LILLE ATMOSFæREFYLDTE JUNGLERESORT.  

De 45 bungalows er enkelt indrettede, men udstyrede med aircondition, toilet og bad. For-
uden de ture der er inkluderet i pakkerne, tilbyder resortet elefantridning, mountainbiking, 
udlejning af kano samt bamboo rafting - disse ture betales direkte til hotellet. River Kwai 
Resotel har desuden en hyggelig restaurant og swimmingpool.

dag 1: Bangkok – Khao Yai national Park
I bliver hentet på hotellet i Bangkok om morgenen og kører 
ca. 2½ time til Khao Yai Nationalpark, hvor I indkvarteres 
på Juldis Khao Yai Resort. Her får I frokost og besøger 
så et buddhistisk tempel i en grotte, hvor munkene me-
diterer. Herfra går turen til “Bat Caves”, hvor millioner 
af flagermus i skumringen forlader grotterne for at søge 
føde. I sandhed et imponerende syn. I er tilbage på lodgen 
omkring kl 19:00, og der er aftensmad og overnatning på 
Juldis Khao Yai resort. (F,a)

dag 2: Khao Yai natoinal Park
På denne dag kan I vente jer en spændende vandretur 
gennem junglen, hvor parkens ranger fortæller om Khao 
Yais fantastiske flora og fauna. Hvis I er heldige, er der 
mulighed for at opleve gibbon- og makakaber i trætroppe-
ne, skræppende næsehornsfugle, og insekternes symfoni 
blandet med fuglepip.  Næste stop er Haew Suwat-vand-
faldet, som var med i filmen ”The Beach” med Leonardo 

DiCaprio. Frokost serveres på en simpel restaurant i par-
ken. Om eftermiddagen vil jeres chauffør køre jer rundt i 
parken og gøre stop ved forskellige udkigspunkter. Med 
lidt held vil I kunne opleve hjorte langs ruten, eller elefan-
ter ved de saltholdige klipper. Transport tilbage til hotellet 
hen på aftenen. aftensmad serveres på hotellet. (M,F,a)

dag 3: Khao Yai national Park – Bangkok
I spiser morgenmad og tager så en lille tur på det lokale 
marked, Pak Chong, hvor de lokale beboere køber ind til 
dagens måltider. I har god mulighed for at lære lidt om de 
lokale krydderier, frugter og grøntsager.  Herefter besøger 
I en labyrint af sandstensklipper, overhængt med lianer og 
med 2000 år gamle vægmalerier. Besøg egnens smukke-
ste buddhistiske tempel, hvor en 28 meter høj buddhafigur 
våger over helligdommen. I spiser frokost og returner sen 
eftermiddag til Bangkok. (M,F)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)

River Kwai Resotel

3 DAGE / 2 NæTTER - KhaO Yai NATIONAL PARK

Khao Yai ligger 2-3 timers kørsel nordøst for Bangkok og er Thailands ældste nationalpark. Den er 
kendetegnet ved sine mange bjerge, vandfald og floder, der snor sig igennem junglen. Her findes 
mere end 3000 plantearter, 320 fuglearter og 67 forskellige slags pattedyr, heriblandt asiatiske 
elefanter, makak- og gibbonaber samt tigre. Glæd jer til en oplevelse i den vilde natur.

Haew Suwat-vandfaldet

Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass

Hin Tok River Camp @ Hellfire Passhin tOK RiVER CaMP @ hEllfiRE PaSS
55 Moo 5, t. wangkrajae,
a. Saiyoke, Kanchanaburi 71150

EVENTYRLIG SAFARIOPLEVELSE VED KWAI NOI-FLODEN, KANCHANABURI

Hin Tok River Camp er perfekt til alle naturelskere. Overnat i luksussafaritelte, placerede 
på træfundamenter. Teltene er udstyrede med alle de funktionaliteter, man normalt finder 
på et hotelvaerelse, såsom privat bad med varmt vand, justerbar aircondition, minibar, pri-
vat veranda m.m. De 32 safaritelte varierer mellem 26-32 m², og deres rustikke indretning 
giver en eventyrlig atmosfære sammen med naturens lyde lige uden for teltene. Cam-
pen ligger ved Kwai Noi-floden, som man fra restauranten og den charmerende naturlige 
svømmepøl har en udsigt over. I 2009 blev Hin Tok river Camp udnævnt til at være blandt 
de 10 bedste ”adventure resorts” i asien.
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tRanSPORt
Eftersom trafikken er én af Bang-
koks største gener, er det vigtigt 
at have kendskab til transportmu-
lighederne. Trafiksituationen er 
generelt ikke god, og den er værst 
i tidsrummene klokken 08-10 om 
morgenen og klokken 16-21 om 
eftermiddagen og aftenen. Heldig-
vis er det meget billigt at komme 
rundt i byen og her er flere alterna-
tive muligheder for at komme fra et 
sted til et andet.

taxa: 
Taxaer er en behagelig måde at komme rundt i byen på. Det er billigt, man kan selv be-
stemme endestationen, og airconditionen gør det til en behagelig oase i den til tider kvæ-
lende varme. Alligvel kan man hurtigt komme til at bruge lang tid i taxaer under sit ophold, 
især hvis man kører på de mest befærdede veje eller sætter sig ind i taxaen ved myldretid. 
Langt de fleste taxaer i Bangkok bruger automatisk taxameter (dog ikke i øvrige provinser). 
Hvis jeres chauffør foreslår en pris på forhånd, så bed om taxameter i stedet eller find 
en anden taxa. Generelt er taxachauffører dog meget flinke og sjældent ude på at snyde 
turister, som mange besøgende fejlagtigt tror. Man skal dog være på vagt omkring de mest 
turistede områder.

tuk-tuk: 
Det kan være en farverig oplevelse at køre gennem Bangkoks gader i tuk-tuk, men én tur 
er efter vores mening nok. Ofte er det dyrere end almindelig taxa, mindre behageligt – de 
fleste trænger mest af alt til et bad efter en tur i tuk-tuk, og en tilsyneladende stor del af 
byens plattenslagere har samlet sig omkring tuk-tuk-erhvervet. Husk at aftale en pris på 
forhånd med chaufføren og acceptér ikke svinkeærinder på turen (ofte får chaufførerne 
kommission for at bringe turister til smykkebutikker, skræddere o.l.).

taxabåde (Chao Phraya River Express): 
Specielt, hvis man bor langs 
Chao Phraya-floden, der slanger 
sig gennem Bangkok, kan det 
være belejligt med en tur med 
taxabåd. Bådene har faste ruter 
og man hopper blot af og på, 
som det passer én. Det er en 
billig og hurtig måde at komme 
rundt på, men taxabådene har 
den ulempe, at de kun dækker et 
begrænset område af Bangkok.

Busser: 
For besøgende, der ikke kender Bangkok, kan det være svært at benytte sig af de lokale 
busser og få overblik over ruterne. En anden ulempe er, at man på grund af trafikken sjæl-
dent kan beregne, hvor lang tid en tur tager, eller hvornår bussen i det hele taget kommer. 
Prisen er ikke meget mere end én krone pr. tur.

BtS Sky train: 
BTS kunne passende stå få ”Bangkok’s Traffic Saviour”, da denne transportform både er 
billig, hurtig og enkel. ”Skytoget” dækker størstedelen af de centrale områder i Bangkok 
med sine to linjer. På alle BTS stationer kan man få kort over ruterne, og det er en god idé 
at bruge et par minutter på at sætte sig ind i ruterne. Afhængig af rejselængden koster 
en tur fra 10 til 40 Baht.

MRt (Metro): 
Bangkoks metrosystem dækker mange af de områder i midtbyen, 
som BTS Sky Train ikke dækker. Det er ligeledes sikkert, billigt og 
bekvemt at komme rundt med metroen og sammen med BTS’en dan-
ner disse to transportformer et godt udgangspunkt for transport i Bangkok. 
Prisen for en tur koster fra 15 til 40 Baht.

ShOPPing:

Bangkok er et shoppingparadis uden lige. Her er enorme shopping malls med alle de 
kendte brands, her er almindelige supermarkeder og varehuse såsom Tesco Lotus-kæden, 
og masser af markeder og små butikker i gaderne. Fashion-industrien er stor i Thailand 
og byen har masser af autodidakte designere, der lader sig inspirere af hinanden, byens 
vitalitet og de internationale modehuse.

Shoppingmalls:
Mange af byens shopping malls findes langs BTS Sky Train-stationerne og først og frem-
mest ved Siam og Chit Lom station.

Markeder:
Der findes utallige markeder i Bangkok, ofte med hver deres typer af varer. Her vil vi dog 
fremhæve to markeder, som kan dække langt de flestes behov. 

weekendmarkedet (Jatujak): 
Markedet over dem alle er weekendmarkedet, som thailænderne kalder Jatujak Market 
eller blot JJ Market. Markedet holder kun åbent lørdage og søndage, men det er absolut 
værd at vente på. Her kan man få alt, hvad man kan forestille sig og ofte til meget rimelige 
priser. Markedet ligger ved BTS endestationen Mo Chit og ved MRT stationene Kampha-
eng Phet og Chatuchak Park.

Pratunam Market (watergate Market):
Dette marked ligger i krydset mellem Ratchaprarop og Phetchaburi i Pratunam-området og 
har åbent i alle døgnets 24 timer. Markedet er måske det bedste sted i Bangkok at købe 
tøj og tekstilvarer. Markedet ligger ikke direkte ved hovedvejen, men lidt inde bag ved 
butikkerne langs vejen.

Bangkok er én af den slags byer, som alle har en mening om. Mange elsker metropolen, mens andre ikke kan 
komme hurtigt nok væk fra byens trafik, støj, affald og slum. Heldigvis mere end opvejes disse ulemper af en 
livsbekræftende dynamik, fantastisk shopping og et uudtømmeligt oplevelsespotentiale, der blot venter på at 
blive udnyttet. Alt er at finde i Bangkok – alt kan købes eller skaffes, her kommer mennesker fra alle verdens- 
hjørner og i alle aldre, her er alt fra det mest luksuriøse til det billigste billige, og her er der om nogen anden 
verdensmetropol tale om en by, der aldrig sover. De, der når at komme sig over det første sammenstød med 
Bangkok, kommer ofte til at holde så meget af byen, at de jævnligt vender tilbage.
Oplevelsen af byen er dog ofte afhængig af, hvordan man griber opholdet an. Som de fleste andre storbyer er 
Bangkok ikke altid lige let at finde rundt i, og folks personlige opfattelse af byen kan være fuldstændig afhængig 
af hvilke områder, de kommer til at færdes i. Derfor har vi valgt at præsentere vigtige oplysninger om Bangkok, 
som kan være med til at gøre dig til én af de mange rejsende, der taber sit hjerte til byen.
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SiaM:
Siam er området, hvor store dele af 
Bangkoks beboere mødes i fritiden. Om-
rådet er spækket med restauranter, bio-
grafer og ikke mindst masser af butikker 
og shopping malls. Siam Square har små 
designerbutikker, vintage-forretninger, 
frisører og restauranter, mens de tre vu-
luminøse shopping malls Siam Discovery, 
Siam Center og Siam Paragorn ligger på 
den anden side af vejen (rama 1).

SUKhUMwit:
Sukhumwit er én af de centrale færd-
selsårer i Bangkok, som ofte betragtes 
som forretningsområde. Det er især her, 
at udenlandske forretningsfolk bor og 
arbejder. Starten af boulevarden minder 
dog mere om en slags ”red light district” 
med masser af restauranter og barer. 

Det er også her, der findes små etniske 
kvarterer som for eksempel det mellem-
østlige og japanske. Lidt længere ude af 
Sukhumwit ligger der lejligheder i den 
lidt dyrere ende, og her er også shop-
ping, restauranter og natklubber, der 
mest tiltrækker den mere velhavende 
del af Bangkoks beboere.

SilOM (Pat POng):
Silom er mest af alt kendt for to små 
gader, Pat Pong 1 og 2. Disse gader er 
berømte og berygtede for sine go-go 
barer, og i sin tid tiltrak de alverdens sø-
mænd, soldater og syndige eksistenser. 
Selv om Pat Pong stadig er et ”red light” 
district, så er området med tiden blevet 

et alment udflugtsmål for turister, på 
grund af de mange turistboder i området 
og det stadigt farverige natteliv. Silom 
kan dog også byde på Lumphini Park, en 
grøn oase midt i storbyens beton samt 
Suan Lum Night Bazaar. Derudover er 
Silom også et forretningsområde med 
imponerende skyskrabere.

ChinatOwn (YaOwaRat):
Chinatown har alle de karakteristiske 
elementer, som en chinatown skal have. 
Her er kinesiske restauranter, kinesiske 
templer, masser af guldsmede og sæl-
gere af amuletter, boder og små fami-
lieforretninger, neonlys i alle farver og 
ikke mindst efterkommere af de mange 
tusinde kinesiske tilflyttere.

BangKOKS hiStORiSKE KVaRtER 
(RattanaKOSin):
Dette område ligger langs Chao Phraya-
flodens bredder lidt nord for Chinatown. 
Her findes byen mest imponerende temp-
ler og historiske seværdigheder. Mest 
berømt er nok Grand Palace og Wat Phra 
Kaew, men her er også mange andre 
templer som Wat Pho og Wat Mahathat 
i området.

KhaO San ROad:
Khao San Road og det omkringliggende 
område er endnu et af Bangkoks berømte 
kvarterer. Det er her rygsæksrejsende 
fra hele verden holder til, tiltrukket af 
de billige hostels, restauranter og barer, 
souvenirboder ad libitum, og en interna-
tional og ungdommelig atmosfære. Khao 
San Road er utrolig farverig og absolut et 
besøg værd.

UdflUgtER fRa BangKOK:
halvdagsudflugt, Bangkok City & temples - Gruppetur
- en god introduktion til byens vigtigste seværdigheder heriblandt templerne Wat 
Traimit, Wat Po med den 45 m lange liggende buddha og Marmor-templet.

halvdagsudflugt, grand Palace & wat Phra Kaew - Gruppetur 
– det er ikke for ingenting, at dette imponerede tempel er en af byens største 
seværdigheder. Tidligere thailandske konger har boet i paladset omkranset af im-
ponerende statuer.

halvdagsudflugt, thonburi Klongs (Bangkoks kanaler) - Gruppetur
– sæt jer godt til rette i båden og nyd synet af de lokale thaier, der vinker og smiler
til jer, mens I sejler på de små kanaler.

halvdagsudflugt, Jim thompson house - Privat tur
– besøg Jim Thompsons hus i traditionel thailandsk arkitektur og med en fanta-
stisk kunstsamling fra sydøstasien. Jim Thompson var den første amerikaner til at 
eksportere det smukke thailandske silke til resten af verden

halvdagsudflugt, Rice Barge Cruise - Gruppetur
- sejl på den store Chao Phraya-flod og få udpeget de vigtigste attraktioner langs 
floden. På tilbagevejen langs floden får I mulighed for at prøvesmage eksotiske 
frugter samt Thailandsk whisky, hvis det kunne friste.

Madame tussauds Voksmuseum - Privat tur
- oplev det berømte Madame Tussauds voksmuseum, som nu også er kommet til 
Bangkok. Prøv de interaktive aktiviteter, træd ind i ”Det Ovale Kontor”, moonwalk 
med Michael Jackson og meget mere.

heldagsudflugt, damnoen Saduak floating Market & Rose garden - Gruppetur 
– se det verdensberømte ”flydende marked”, den største pagode i Sydøst-asien og 
bliv introduceret til thaiernes livsstil i ”Thai Village”.

heldagsudflugt, ayutthaya by Boat (grand Pearl) - Gruppetur
inkl. frokost – Thailands tidligere hovedstad er en stor historisk seværdighed, der 
både kan byde på paladser og ruiner. I sejler tilbage til Bangkok.

heldagsudflugt til Broen over floden Kwai - Gruppetur
Heldagstur inkl. frokost – besøg det kendte JEATH war museum, ”Broen over flo-
den Kwai” og kør på ”Dødens Jernbane”.

aftentur, thai Boxing (Muay thai) - Gruppetur
– Der venter en spændende oplevelse, hvor I udover selve kampene får indblik i 
de mange ritualer og traditioner, som hører med til sporten. Boksekampene bliver 
akkompagneret af live traditionel thailandsk musik, og som kampen skrider frem, 
stiger intensiteten og tilskuernes tilråb forstærkes.

OMRådER i BangKOK:
Områderne i Bangkok har forskellige karakteristika, og derfor er det en god idé 
at have grundlæggende kendskab til byen for at få mest muligt ud af opholdet. 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de centrale områder i Bangkok.
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FØRSTEKLASSESHOTEL MED DIREKTE 
ADGANG TIL ET AF BANGKOKS BEDSTE 
SHOPPINGCENTRE, MBK, OG KæMPE 
OLYMPISK SWIMMINGPOOL.

Hvis I vil bo midt på Siam Square, Bang-
koks fashionable shoppingområde, skal I 
vælge Pathumwan Princess. Området er 
spækket med gode restauranter og hygge-
lige cafeer, og fra hotellet er det muligt at 
gå direkte ind i Bangkoks bedste shopping-
center, MBK. Her er 5 etager og tusinde 
forretninger og boder. Her kan stort set 
alt erhverves; mærkevarer såvel som gode 
kopier. De 462 værelser er store og lyse – 

hotellets 4 stjerner fornægter sig ikke, I får 
alle tænkelige faciliteter. Desuden har Pa-
thumwan Princess et meget stort udendørs 
område på 8. etage. Her er en swimming-
pool med olympiske mål, liggestole og spa-
bad. Overalt er der træer, grønne planter 
og blomster, som alt sammen er med til at 
skabe et af Bangkoks bedste poolområder. 
Det er også her I finder hotellets italienske 
restaurant, hvor man i øvrigt spiser forry-
gende. Et skønt hotel i hjertet af Bangkok.

afstand til restaurant/shopping: 50 m
Område: Siam Square

Grand China Princess - Superior

Grand China Princess

Pathumwan Princess Pathumwan Princess - Superior

BANGKOK
PathUMwan PRinCESS ****
444 Phayathai Road, Pathumwan
10330 Bangkok 

GODT TURISTKLASSEHOTEL MIDT I CHI-
NATOWN TIL EN GOD PRIS.

Godt turistklassehotel beliggende i hjertet 
af Bangkoks ældste og mest charmerende 
bydel, “Chinatown” og i gå afstand fra 
Chao Phraya Floden. alle 153 værelser 
er store og udstyrede med aircondition, 
TV med filmkanal, radio, minibar og tele-

fon. Hotellet har en spændende kinesisk 
restaurant og bar på øverste etage, hvor-
fra der er en fantastisk udsigt over byen, 
mens den roterer rundt på 1 time. endvi-
dere har hotellet en lille dip-pool på taget. 
Et populært hotel til en god pris.

afstand til restaurant/shopping: 50 m
Område: Chinatown

gRand China PRinCESS ***+
215 Yaowarat Road, Samphantawong
10100 Bangkok

Pathumwan Princess
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   GODT TURISTKLASSE HOTEL MED CEN- 
   TRAL BELIGGENHED PÅ SILOM ROAD

Narai Hotel liggeer i centrum af Bangkok 
på Silom Road med shopping og under-
holdning lige uden for døren. Der er kun 
få minutters gang til natmarkedet med 
shopping og underholdning, og skytrain-
stationen Chong Nonsi, så det er nemt at 
komme rundt til Bangkoks attraktioner. De 

472 rummelige værelser er godt indrettede 
og har alle aircondition, TV, radio, køleskab/
minibar, hårtørre og safetybox. Hotellet har 
en mindre swimmingpool, fitnesscenter, 
bar samt hhv. en italiensk og en asiatisk re-
staurant. Et rigtig godt hotel med Bangkoks 
seværdigheder lige for døren.

afstand til restaurant/shopping: 50 m
Område: Silom

naRai hOtEl ***
222 Silom Road
Bangkok 10500

KLASSISK LUKSUSHOTEL VED SILOM 
ROAD OG FRANSK KØKKEN I TOPKLASSE, 
MED EN AF BANGKOKS BEDSTE UDSIGTER.

Dusit Thani er et af Bangkoks klassiske luk-
sushoteller med god beliggenhed ved Silom 
Road og Lumpini Park. Togstationen Silom 
ligger ved siden af hotellet, så det er nemt 
at komme rundt i Bangkok. Hotellet har alt 
det, man forventer af et 5-stjernet hotel, og 
de 517 værelser har alle tænkelige facilite-
ter såsom badekåber, hårtørrer og kaffe-/
tefaciliteter. Alle værelser er holdt i en lidt 
ældre thai-stil og er pænt vedligeholdte. På 

hotellet finder I en swimmingpool, et vel-
udstyret fitnesscenter, Devarana Spa’en og 
ikke mindre end 8 forskellige restauranter 
med mad fra hele verden. Den mest berøm-
te er D’sens på øverste etage, som udover 
at kunne tilbyde fransk køkken i topklasse, 
også byder på en af Bangkoks flotteste ud-
sigter. Dusit Thani er absolut 5-stjernet og 
kan anbefales til alle aldersgrupper, også 
familier med børn som forventer lidt mere 
end det sædvanlige.

afstand til restaurant/shopping: 50 m
Område: Silom

dUSit thani BangKOK *****
946 Rama iV Road
Bangkok 10500

Narai Hotel

Narai Hotel         Narai Hotel

Dusit Thani Bangkok

Dusit Thani Bangkok - Superior
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Hua Hin er en fredelig og charmerende by, som ligger ud til Siam-bugten kun godt 3 times kørsel syd for Bangkok. En dejlig ferieby med et 
godt udvalg af restauranter og mange forretninger. 
Mindre end 30 km nord for Hua Hin mod Bangkok ligger et spirende turistområde, Cha-am. Her finder I ligeledes et attraktivt og børn-
evenligt strandområde, dog med et begrænset udvalg af restauranter og butikker i forhold til Hua Hin – men rigeligt til en uges ferie. Vær 
opmærksom på, at i Hua Hin og Cha-Am kan stranden ved højvande blive reduceret til en smal stribe med sand.

HUA HIN

LegenDarISK 5-STJerneT BaDeHOTeL MeD FanTaSTISK 
BETJENING.

Lige fra I træder ind i receptionen på dette legendariske 
badehotel, kan I se det er noget særligt. Her er tale om et 
5-stjernet resort - det er ikke nyt, men er løbende renove-
ret, senest i 2007, så indretning og standard lever helt op til 
dagens normer, med en fantastisk betjening. Alle værelser 
vender helt eller delvis mod havet og det samme gør den 
ene af de 2 swimmingpools hotellet kan tilbyde. Den anden 
swimmingpool er med saltvand og placeret i en stille have, 
til dem som foretrækker fred og ro. Alle værelser, der er 
yderst rummelige og pænt indrettede, har balkon samt alle 
moderne faciliteter. Hotellet tilbyder alle former for aktivite-
ter: Tennis, squash, ridning, fitnesscenter og et stort udvalg 

af vandsport. Tæt på ligger flere golfbaner i topklasse, som 
hotellet gerne hjælper til med at booke. Der er flere forskel-
lige restauranter på hotellet - både italiensk, fransk og thai-
landsk, og chefkokken, som er fransk, har været på hotellet 
i næsten 20 år og sørger for at maden lever op til den høje 
standard, som findes overalt. Dusit Thani Hua Hin ligger 10 
minutters kørsel nord for Hua Hin og tilbyder shuttle-bus ser-
vice hver time (ca. 50 baht pr. vej). På den måde er det nemt 
at komme til f.eks. det berømte natmarked i Hua Hin, men 
samtidig kunne trække sig tilbage og nyde freden på den 
private strand ved hotellet.

afstand til strand: 20 m
afstand til restaurant/shopping: 7 km

dUSit thani hUa hin *****
1349 Phetkasem Road
Cha-am, hua hin

Dusit Thani Hua Hin

Dusit Thani Hua Hin
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FØRSTEKLASSESHOTEL I CHA-AM, LIGE 
NED TIL STRANDEN OG HYGGELIG PRO-
MENADE.

Bann Pantai Resort er et førsteklasses 
hotel, kun 30 meter fra stranden og sam-
tidigt midt på strandpromenaden omgivet 
af restauranter, mindre forretninger og et 
minisupermarked. Hotellet har 38 lækre 
værelser, alle med aircondition, minibar, 

TV, telefon, hårtørrer samt egen terrasse 
eller balkon. Værelserne er fordelt i to lave 
bygninger i en skøn have med en stor og 
indbydende swimmingpool i midten. Per-
sonalet er smilende og absolut med til 
at skabe den afslappede atmosfære, der 
præger stedet. Absolut en favorit i Cha-am.

afstand til strand: 30 m
afstand til restaurant/shopping: 30 m

HUA HIN / CHA-AM
Baan Pantai RESORt ****
54 dechanuchit Road
hua hin, Cha-am 77110

SUVerænT 5-STJerneT STranDreSOrT 
TIL EN ATTRAKTIV PRIS

Med vanlig sans for god stil og klasse, er 
det lykkedes Sheraton Hua Hin at skabe en 
eksotisk oase omgivet af vand. Resortets 
swimmingpool, der med en længde på 200 
meter er områdets største, strækker sig 
gennem den skønne have mod stranden 
og Siam-bugtens lokkende havvand. She-
raton kan tilbyde kulinariske oplevelser 
fra alle fire verdenshjørner, og her er intet 

mindre end 6 restauranter og cafeer samt 
en fantastisk bar med udsigt over det tur-
kisblå hav. Værelserne er lyse og venlige 
og har alle balkon eller terrasse samt rum-
melige badeværelser. Resortet har des-
uden fitnesscenter, børnepool, spaafdeling 
og tennisbaner.

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 10 km 
(Hua Hin)

ShERatOn hUa hin RESORt & SPa *****
1573 Petchkasem Road
Cha-am 76120

Bann Pantai

Bann Pantai - Deluxe

Sheraton Hua Hin Resort & Spa

Sheraton Hua Hin Resort & Spa
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HUA HIN

CHARME OG LUKSUS TIL DE MEST KRæSNE

Charmerende luksushotel opført i 1922 efter alle datidens forskrifter for luksushotel-
ler. Den dag i dag lever Sofitel Centara op til alle de krav, den moderne rejsende stiller 
til luksus og stil. De brede skyggefulde verandaer, mahogniplanker på gulvene, de 
smukke værelser og den tropiske have med træer og buske beskåret som dyrefigurer, 
er alt sammen med til at gøre dette sted unikt. Sofitel Central ligger midt i Hua Hin 
og samtidig direkte ned til den hvide sandstrand. Værelserne er luksuriøst indrettede 
med alle tænkelige faciliteter. Hotellet har naturligvis flere barer, coffee-shop, restau-
ranter og swimmingpool. Det er ikke uden grund, at dette resort af mange anses for 
at være Hua Hin’s bedste.

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 50 m

en LILLe PerLe 150 M Fra STranDen, Der Får VOreS BeDSTe anBeFaLInger

Super charmerende turistklasseresort beliggende lidt uden for Hua Hin by, blot 150 m fra 
stranden, omgivet af en frodig tropisk have med swimmingpool. resortet har 40 meget 
hyggelige Thai-inspirerede bungalows med stor terrasse, naturligvis udstyrede med air-
condition, minibar, TV samt telefon. En lille perle med dejlig restaurant og god atmosfære, 
der får vores bedste anbefalinger.

afstand til strand: 250 m
afstand til restaurant/shopping: 500 m

SOfitEl CEntaRa gRand RESORt & VillaS *****
11 damnernkasem Road
77110 hua hin

Baan dUangKaEw ***
83/158 Soi talay 12, takiab Road
hua hin Prachuap Kirikhan

Sofitel Centara Grand Resort & Villas

Sofitel Centara Grand Resort & Villas

Baan Duangkaew

Baan Duangkaew
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ET DEJLIGT TURISTKLASSEHOTEL I ROLIGE 
OMGIVELSER

Hotel beliggende knap 10 minutters kør-
sel fra Hua Hin lige ned til Khao Takiap-
stranden. Resortets 23 cylinderformede 
bungalows er lyse og indbydende og leder 
straks tankerne i retning af  Grækenland og 
de små byer på ferieøerne. Alle bungalows 
er udstyrede med privat terrasse, telefon, 

TV samt minibar. Haven er - som resten af 
Kaban Tamor - holdt elegant og enkel med 
farvestrålende blomster, og her er natur-
ligvis både swimmingpool og restaurant, 
hvorfra der er en pragtfuld udsigt over Den 
Thailandske Golf.

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 6 km

HUA HIN
KaBan taMOR *** 
122/43-57 takiab Road
hua hin 77310

LILLE OG HYGGELIGT TURISTKLASSERESORT

Baan Talay Dao er afgjort et charmerende turistklasseresort, beliggende direkte ud til ha-
vet i den sydlige ende af Hua Hin-bugten, ca. 10 min kørsel fra Hua Hin centrum. resortet 
stod færdigt i foråret 2004, og det er lykkedes for ejerne, 9 brødre og en søster, at skabe 
et atmosfærefyldt resort til nogle skønne feriedage i pragtfulde omgivelser. De 32 bun-
galows og værelser er opført omkring et gammelt teaktræshus på pæle fra begyndelsen 
af 1900-tallet. Bygningen fungerer i dag som stedets hyggelige bar. Baan Talay Dao har 
naturligvis en restaurant og en swimmingpool begge med udsigt over havet. Alle værelser 
har terrasse eller balkon og er indretningsmæssigt et succesfuldt mix mellem traditionelle 
thai-møbler og moderne faciliteter. 

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 4 km (Hua Hin)

Baan talaY daO ***
2/10 takiab Road
Khao takiab, Prachuapkhirikhan
hua hin 77110

Kaban Tamor

Kaban Tamor

Baan Talay Dao

Baan Talay Dao
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KOH CHANG

BUNGALOWS PÅ STRANDEN

Elegante førsteklassesresort beliggende 
på Klong Prao-stranden. De 60 bungalows 
i thaistil er bygget af de bedste materialer, 
og smagfulde lyse møbler fungerer godt 
sammen med det mørke mahognigulv. 
Badeværelset er stort med forsænket ba-
dekar og udendørs bruser, og alle villaer 

er udstyrede med balkon, hvorfra der er 
udsigt til den frodige tropiske have. Poo-
lområdet ligger på stranden, og også her 
er stilen gennemført. På resortet findes en 
hyggelig restaurant. Der findes et mindre 
udbud af restauranter i Klong Prao, men 
White Sand Beach er blot 5 min væk i taxa. 
Det kan være svært at finde bungalows 
på stranden i Thailand, der opretholder en 

standard som Barali gør. Kombineret med et 
yderst fornuftigt prisniveau, gør det Barali 
til en af vore absolutte favoritter. Her er rig-
tig mange mange tilbagevendende gæster, 
derfor anbefaler vi hurtig bestilling!
 

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 300 m

BaRali BEaCh RESORt ****
77 Moo 4, Klong Prao Beach,
Koh Chang, trat 23170

Tæt på grænsen til Cambodja ligger Koh Chang, der betyder Elefantøen. Den har fået sit navn, fordi den set 
fra luften har form som et elefanthoved. Øen, der er Thailands 3. største, er udlagt som nationalpark og meget 
atypisk idet mere end 75% af øen er dækket af tæt regnskov. Dyrelivet er rigt og øen en af de mindst spolerede 
nationalparker i Sydøstasien. Ud over det afslappede strandliv er der 2 hovedaktiviteter på Koh Chang: Natur-
vandring og dykker-/snorkelture. På ture ind i junglen er der gode muligheder for at se de langarmede gibbon- og 
languraber, der elegant bevæger sig rundt i trækronerne.

Barali Beach Resort

Koh Chang Tropicana Resort & Spa

Koh Chang Tropicana Resort & Spa

SMUKT BELIGGENDE STRANDRESORT 
MED GODE BØRNEFACILITETER

Godt turistklasseresort med en fantastisk 
beliggenhed på Klong Prao-stranden på 
Koh Changs vestkyst. Hotellets 77 værel-
ser ligger smukt fordelt i en frodig, tropisk 
have, og er moderne indrettede med alle 
tænkelige faciliteter såsom aircondition, 
køleskab, minibar, TV, telefon, hårtørrer 
og en dejlig terrasse samt udendørs 
badeværelse. I hotellets restaurant kan 
I nyde en dejlig middag i strandkanten 
under palmerne og måske efterfølgende 

tage en drink i Sunset Bar, som ligger lige 
ved siden af. Begge steder er ideelle til at 
nyde de smukke solnedgange over havet. 
Ønsker I ”bare” at slappe af og nyde ferien 
i smukke omgivelser, er hotellets flotte 
swimmingpoolområde det helt rigtige for 
jer. Eller tag en tur i hotellets spaafdeling, 
hvor der er mulighed for bl.a. thai massa-
ge. Området indbyder desuden til et væld 
af aktiviteter som for eksempel snorkling, 
dykning og kajakture.

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 4 km

KOh Chang tROPiCana RESORt & SPa***+
17/3 Moo 4 Klong Phrao Beach
Koh Chang,trat 23120
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Koh Mak
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Barali Beach Resort
KC Grande Resort

Koh Chang 
Kacha Resort

Koh Chang Tropicana
Resort & Spa
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white Sands Beach (haad Sai Khao):
White Sands Beach er den længste og 
mest populære af øens strande. Områ-
det har mange hoteller, shoppingmulig-
heder, restauranter og et rigt natteliv 
med strandbarer, nat – og jazzklubber. 
Denne del af Koh Chang tiltrækker 
mange backpackere.

Klong Prao Beach  
(haad Khlong Prao):
Klong Prao stranden er lang med hvidt 
sand og smukke klipper ud til vandet i 

den nordlige ende. Stranden er lidt roli-
gere og har lidt højrere hotelstandard i 
forhold til White Sand Beach.

lonely Beach (haad thanam):
Den smukke 1 kilometer lange strand, 
Lonely Beach, anses for at være Koh 
Changs smukkeste. Den nordlige del 
af stranden har fint, hvidt sand, mens 
der er lidt flere sten i den sydlige ende. 
Langs Lonely Beach er der flere restau-
ranter, barer, supermarkeder og shop-
pingmuligheder.

STRANDHOTEL LIGE MIDT I BEGIVENHE-
DERNES CENTRUM.

Hyggeligt turistklassehotel, midt på 
White Sand Beach. Fra swimmingpoolen 
er der 10 meter til stranden og lige bag 
ved hotellet er hovedvejen med restau-
ranter og butikker. I skal ikke bo på Kacha 
hvis I søger fred og ro, men hotellet er 
helt ideelt hvis I foretrækker at bo tæt 

på alt. Hotellet består af bungalows som 
ligger i rækker ved poolen, samt værel-
ser som ligger i hotelbygningen, bagerst 
på grunden. Der er vestvendt balkon eller 
terrasse til alle værelser hvor man kan 
nyde aftensolen.
 
afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 50 m

KOh Chang KaCha RESORt & SPa ***
88-89, Moo 4, white Sand Beach
Koh Chang, trad 23170

UOVERTRUFFEN BELIGGENHED I WHITE 
SANDS MED HAVUDSIGT.

KC Grande har gennemgået en forvandling, 
og er transformeret til et yderst tiltalende 
og elegant 4-stjernet hotel. Værelserne er 
tiltalende og bekvemme samt udstyrede 
med balkon med udsigt til enten havet 
eller haven. Værelserne har fladskærms-
tv og alle nødvendige faciliteter, der skal 

til for at sikre et behageligt ophold. Dette 
hotel passer for jer, der vil bo tæt på et 
stort udbud af restauranter, shopping og 
aktivitetesmuligheder, men alligevel ikke 
vil gå kompromis med beliggenhed eller 
komfort. En klar favorit!  

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 100 m

KC gRandE RESORt & SPa ****
1/1 Moo 4 Bann haad Sai Khao, 
Koh Chang, trad

Koh Chang Kacha Resort & Spa

Koh Chang Kacha Resort & Spa Koh Chang Kacha Resort & Spa - Deluxe Villa

KC Grande Resort & Spa - Grande Deluxe Building

KC Grande Resort & Spa
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dag 1:  Phuket/Krabi/Khao lak - Khao Sok
Om morgenen afhentes I på jeres hotel på Phuket, Krabi 
eller Khao Lak og kører nordpå til Phang Nga provinsen. 
Undervejs passerer I små landsbyer, gummitræsplantager 
og en utrolig smuk natur. I løbet af formiddagen stiger I 
ombord på en lille båd og oplever mangroveskovene og 
naturen langs kysten. Hvis I har lyst, kan I selv sejle rundt 
i kano. På denne måde har I mulighed for at komme endnu 
tættere på områdets fascinerende dyreliv. Frokosten ser-
veres ombord på en traditionel, burmesisk junke, og her-
efter har I tid til at slappe af på stranden, svømme eller 
tage endnu en kanotur. Sidst på eftermiddagen går turen 
til jeres ”camp”, hvor I indkvarteres i de 12 m² store afri-
kanske luksus safaritelte. Teltene er udstyrede med privat 
bad og toilet. Der er rigtige senge, elektricitet, 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 National Park 
 
dag 2: Khao Sok
I vågner til lyden af pludrende aber og skræppende fugle. 
Efter morgenmaden går turen til den nærliggende elefant-

lejr, hvor det er tid til at stifte nærmere bekendtskab med 
elefanterne. I hører om mahouternes (elefantpassernes) 
daglige arbejde med elefanterne og hjælper til med at fod-
re dem. I får lov at forkæle elefanterne ved at skrubbe og 
vaske dem, og bagefter planter I afgrøder, som skal blive til 
den kommende sæsons elefantfodder. Over middag spiser 
I frokost ved Klong Sok-floden, hvor kanoerne ligger klar 
til at tage jer på en sejltur ned ad floden. Nyd sceneriet 
på den smukke tur, hvor dekorative kalkstensklipper og de 
svulmende flodbredder omslutter kanoen, der langsomt 
driver med strømmen. Her er natur og dyreliv i overflod. 
Sidst på eftermiddagen er I tilbage i jeres teltlejr, hvor der 
serveres middag. (M,F,a)
Overnatning: Khao Sok National Park.

dag 3: Khao Sok - Phuket/Krabi/Khao lak
Efter morgenmaden er det tid til at opleve regnskoven til 
fods. Sammen med parkens guider vandrer I ad smalle stier 
gennem det frodige landskab, og undervejs vil guiden for-
tælle om plante- og dyrelivet i regnskoven. Efter frokost er 
det desværre tid til at sige farvel til regnskoven, og I kører 
til jeres hotel i  Phuket/Krabi/Khao Lak. (M,F)
(M: Morgenmad. F: Frokost. a: aftensmad)

KHAO SOK NATIONAL PARK

KhaO SOK natiOnal PaRK 3 Dage / 1 naT

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 ferieoplevelse 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 Nationalpark.

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 overnatninger på turene, og vi kan også tilbyde kortere ture til Khao 
Sok á 2 dages og 1 dags varighed. Se tilhørende prisliste og hør nærmere hos rejsebureauet.
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Khao Lak er en ferieby, beliggende i et smukt nationalparkområde af 
samme navn, ca. 100 km. nord for Phuket. Khao Lak tiltrækkes hoved-
sagligt af familier, som ønsker at kombinere ferien med gode stran-
doplevelser samt sightseeing i nationalparken med oplevelser såsom 
trekking, kano/kajak, rideture på elefantryg gennem regnskoven og 
meget mere. Khao Lak har flotte, hvide sandstrande med krystalklart 
havvand. For dykke- og snorkleentusiaster kan vi anbefale øerne Simi-
lan og Surin Islands, som er nogle af verdens bedste dykkerområder, 
kun 55 km fra Khao Lak. Det ideelle tidspunkt at besøge Khao Lak på 
er mellem november og april.

KHAO LAK

AFSLAPPENDE FAMILIEEJET RESORT 
MED VENLIG SERVICE

Haadson Resort er i moderne Thailandsk 
tilbagelænet strandstil. Resortet er fami-
lieejet, og de ansatte er primært fra lokal-
området. 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 fi-
skerestauranter, som bidrager til den idylli-
ske, 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 en-
ten en lille sø, haven eller strandlagunen. 
Værelserne har alle aircondition, TV, sa-
fetybox, minibar, hårtørrer samt kaffe- og 
tefaciliteter. Haadson Reesort har en ind-
bydende pool, et lille bibliotek og sala’er, 
hvor I kan nyde en omgang thai massage.

afstand til strand: 10 m (Bangsak Beach)
afstand til restaurant / shopping: 
19 km (Khao Lak centrum)

haadSOn RESORt ***
30/1 Moo 7, Bang Muang
takuapa, Phang nga 82190 

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

Koyao Island resort

Ramada resort
Khao Lak

LUKSUS OG OPLEVELSER FOR HELE  
FAMILIEN

Ramada Resort, Khao Lak ligger ved ube-
rørte hvide sandstrande, tæt på nogle 
fantastiske afsidesliggende øer, og om-
givelserne er som taget ud af et postkort.
et yderst familievenligt hotel med 116 
værelser, som alle er lavt byggede for at 
imødekomme de naturlige omgivelser på 
bedste vis. For at give de bedste forudsæt-
ninger for en uforglemmelig ferie for alle i 

familien, er der aktiviteter for enhver smag. 
Resortet tilbyder  børne- og voksenpool, 
beachvolley, badminton, bordtennis, bør-
neklub, spabehandlinger, cykelleje, fitnes-
scenter og glem ikke, at jeres resort ligger 
ned til en idyllisk privat strand. Alle værel-
serne er udstyrede med de forventede fa-
ciliteter for et lækkert førsteklassesresort.

afstand til strand: 10 m (privat strand)
afstand til restaurant/shopping:  
3,5 km (Khao Lak centrum)

RaMada RESORt, KhaO laK ****
59 Moo 5, tambol Khuk Khak
82190 Phang-nga, Khao lak

Haadson Resort

Haadson Resort

Ramada Resort, Khao LakRamada Resort, Khao Lak KH
ao

 l
aK
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PHUKET

Dusit Thani Laguna

Dusit Thani Laguna

ph
uk

et
Thailands største ø, Phuket, ligger i Andamanerhavet ud for Thai-
lands 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 afvekslende 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.

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 Village

Dusit Thani Laguna

Orchidacea Resort

Sirinat Nationalpark

Elefant ridning

Golfbane

Forlystelsespark

Havsigøjner
landsby

Phuket AquariumPhuket AquariumAvista Phuket Resort 

Courtyard by Marriott

Dusit Thani Laguna - Deluxe-værelse med havudsigt

LæKKERT FØRSTEKLASSESHOTEL MED 
FLERE PRISVINDENDE RESTAURANTER

Beliggende på vestkysten af Phuket, 22 
km syd for lufthavnen, finder I dette pragt-
fulde førsteklasseshotel, midt i en tropisk 
have og ved en fantastisk strand. Hotel-
lets værelser er elegant indrettede i lyse 
farver, har egen balkon og udstyrede med 
TV, telefon, aircondition, safetybox, mi-
nibar, hørtårrer samt kaffe-/tefaciliteter.  
På hotellet er der flere prisvindende re-

stauranter, hvor I kan nyde et udsøgt mål-
tid mad, en bar samt en cafe. Hotellet tilby-
der desuden en spaafdeling, fitnesscenter 
samt forskellige vandsportsaktiviteter.  
I løbet af dagen kan I slappe af i hotellets 
swimmingpool, og børnene kan hygge sig 
i børneklubben. For golfentusiaster ligger 
der en 18-hullers golfbane lige ved siden 
af hotellet.

afstand til strand (Bang tao Bay): 100 m
afstand til restaurant/shopping: 300 m

dUSit thani lagUna *****
390 Srisintorn Road
Cherbgtalay, amphur talan
83110 Phuket
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HORIzON KARON BEACH RESORT ER ET AF VORES ABSO-
LUTTE FAVORITTER, MED UDSIGT OVER BUGTEN

Horizon Karon Beach Resort er et særdeles lækkert 
4-stjernet resort, 150 meter fra Karon Beach og 200 meter 
fra Kata by. På bjergskråningen, med udsigt over bugten, 
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 4-stjernede resorts på øen – nemlig masser 
af plads. Uanset om I er på balkonen, på værelset, ved 

poolen eller i en 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 overkomme-
ligt 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. Området 
med 70 værelser fordelt på 3 typer: Deluxe, Club room, 
Club room Pool Access er forbeholdt et voksent publikum. 

Det er kun club gæsterne, der har adgang til denne del 
af hotellets poolområde og loungen med gratis drinks om 
eftermiddagen. I denne afdeling af hotellet er der trådløs 
internetforbindelse på værelset og en del andre privileger. 
alle 160 værelser er udstyrede med aircondition, safety-
box, DVD-afspiller, minibar, TV, og hårtørrer. 

afstand til strand (Karon Beach): 150 m
afstand til restaurant/shopping: 200 m

hORizOn KaROn BEaCh RESORt & SPa ****
3, Soi Karon 2, Karon district
Muang. Phuket 83100

Horizon Karon Beach Resort & Spa Horizon Karon Beach Resort & Spa - Superior

GOD SERVICE OG MODERNE FACILITETER 
PÅ FØRSTE KLASSE

Avista Phuket Resort er et stilfuldt og 
elegant hotel ved Kata Beach. Selve re-
sortet er beliggende på en frodig bakke 
med smuk udsigt over Kata Beach og 5 
min. gågang ned til stranden. Resortet 
har 143 topmoderne gæsteværelser, alle 
med egen private terasse eller balkon. Af 
værelsesfaciliter kan nævnes aircondition, 
minibar, trådløst internet, LCD tv, DVD-
afspiller, safetybox m.m. Avista Phuket 

Resort har gode sports- og rekreative fa-
ciliteter, heriblandt pool, restaurant, spa-
afdeling, poolbar, fitnessrum, vinkælder, 
børneklub og game room. Glæd jer til en 
overdådig morgenmad og eksotiske fusi-
onsmåltider til rimelige priser på hotellets 
restaurant samt et hotelpersonale, der vil 
gøre sit til at gøre jeres ophold til en yderst 
behagelig oplevelse.

afstand til strand (Kata Beach): 300 m
afstand til restauranter/shopping 100 m

aViSta PhUKEt RESORt and SPa ****
4/1, 4 leam Sai Road, Karon district
amphur Muang, Phuket 83100

Avista Phuket Resort and Spa

Avista Phuket Resort and Spa
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DEJLIGT HOTEL MED UDSIGT OVER KATA 
BEACH

På en bjergskråning, med en skøn udsigt 
over Kata Beach, ligger dette dejlige tu-
ristklasse hotel kun 5 minutters gang fra 
stranden og fra Kata by. De 112 værelser 
ligger alle med udsigt til havet og har 
minibar, TV, aircondition, balkon og safe-

tybox. Hotellet har desuden fitnesscenter, 
swimmingpool med jacuzzi, børnepool og 2 
restauranter. Orchidacea Resort har en god 
og afslappet atmosfære. Vær opmærksom 
på at hotelområdet er forholdsvis kuperet.

afstand til strand (Karon Beach): 250 m
afstand til restaurant/shopping: 250 m

ORChidaCEa RESORt ***
210 Khoktanod road
Kata Beach, 83100 Phuket

Orchidacea Resort Phuket

ET GODT TURISTKLASSEHOTEL MED
STORE VæRELSER TIL EN ATTRAKTIV PRIS

Kata Poolside er et af de efterhånden få 
hoteller på Phuket, der fortsat er familie-
ejet, og på det veldrevne turistklassehotel 
fornemmer I straks ved ankomsten en 
varm og imødekommende stemning. De 
72 værelser er fordelt i 2 bygninger på 3 
etager med et godt og solrigt swimming-
poolområde mellem de to bygninger. Væ-
relserne er store og hyggeligt indrettede 

og naturligvis udstyret med aircondition, 
minibar, safetybox, telefon, TV, hårtørrer 
og balkon eller terrasse – 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 lig-
ger 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

Kata POOlSidE RESORt ***
36, 38 Kata Road, Kata Beach
Muang, Phuket 83100

Kata PoolsideKata Poolside - deluxe

Orchidacea Resort Phuket - Deluxe-værelse med havudsigt
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Kata og Karon Beach:
Kata og Karon Beach-området byder på en god blanding af 
strandaktiviteter, restauranter, shopping og natteliv uden at være 
så livlig og hektisk som Patong Beach. Der er talrige restauranter 
i området, der serverer alt fra skandinaviske retter til traditionel 
thailandsk kogekunst. Ved Kata Beach er vandet børnevenligt, 
mens der på Karon Beach især i sommermånederne kan være 
store bølger.

Patong Beach:
Patong Beach er Phukets livligste og mest besøgte strand. Om-
rådet har masser af restauranter, shoppingmuligheder og et rigt 
natteliv. Patong Beach er de unge rejsendes favorit, og området 
er bedst egnet til besøgende, der sætter pris på fest og farver.

Bang tao Bay:
Bang Tao-bugten med sit hvide sand og beskyttende rækker af 
kasuariner-træer strækker sig 8 km langs Phukets vestkyst. Den 
konstante, blide brise har gjort Bang Tao Beach til et populært 
område for windsurfere. Her ligger nogle af øens bedste stran-
dresorts, godt gemt ad vejen fra hektiske byer og livlig under-
holdning.

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach

 RUMMELIGE VæRELSER OG FAMILIEVENLIGE 
 FACILITETER

Dette familievenlige hotel vil sikre hele familien et 
dejligt og behageligt ophold, ikke mindst pga. de rum-
melige 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 10min. kørsel fra det pulserende Patong 
Beach. Hotellets 180 værelser er rummelige og er 
alle med seperat soveværelse, opholdsstue og privat 
balkon. Værelsesfaciliteterne opfylder alt, hvad man 

forventer af et førsteklassesresort med aircondition, 
internetadgang, TV/DVD, safetybox, køleskab, mikro-
ovn, hårtørrer og meget mere. Af hotelfaciliteter kan 
nævnes restaurant og café, swimming pool og bør-
nepool 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:  
10 min. kørsel. (Patong Beach)

COURtYaRd BY MaRRiOtt PhUKEt at KaMala BEaCh ****
100/10, Mu-3, Kamala Beach Road
Katu, Phuket 83150

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach
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KRABI

ET ATTRAKTIVT FØRSTEKLASSESRESORT 
BeLIggenDe 150 MeTer Fra aO nang-
STRANDEN

La Playas kunstfærdige haveanlæg er do-
mineret af en 800 m² stor swimmingpool, 
som meget dekorativt snor sig rundt mel-
lem liggestole og poolbaren. Restauranten 
ligger også ved poolen og fungerer både 
som morgenmadsrestaurant og lækker 
thai-restaurant om aftenen. Der er natur-
ligvis både spa og fitness på hotellet. De 
dejlige superior-værelser er indrettede i en 

stilfuld fusion mellem thailandsk og skan-
dinavisk stil med smukt afstemte farver og 
spændende udsmykning. Alle værelser har 
balkon, minibar, aircondition, TV, telefon. 
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 forretning- 
er og restauranter.

afstand til strand (ao nang): 150 m 
afstand til restaurant / shopping: 50 m

KRaBi la PlaYa ****
143 Moo 3 tambol ao nang
amphur Muang Krabi 81000

Området omkring Krabi-provinsen har Thailands måske smukkeste 
og mest særprægede 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. 

Krabi La Playa

Krabi-bugten

Kr
ab

i
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

Krabi La Playa
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ROLIG BELIGGENHED OG KOMFORTEN I 
TOP

Sheraton Krabi Beach Resort er beliggen-
de 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 butik-
ker. Sheraton Krabi Beach Resort har ialt 
246 værelser, alle i raffineret thailandsk 
design, som  giver en unik urban resort-
følelse. Sheraton Krabi Beach Resort har 

alt, hvad et førsteklasseshotel forventes 
at have af faciliteter: To indbydende swim-
mingpools direkte ud til standen, børne-
pool, 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 tropisk paradis. Hvis I er til selvforkæ-
lelse, 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 Muong): 10 m
afstand til restaurant/shopping:  
8 km (aonang)

ShERatOn KRaBi RESORt ****+
155 Moo 2, Baan Klong Muang
nong talay, Krabi 81000

Sheraton Krabi ResortSheraton Krabi Resort

Sheraton Krabi Resort

Sheraton Krabi Resort
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AO NANGS BEDSTE BELIGGENHED

Beliggende midt på Ao Nang-stranden 
finder I dette skønne førsteklasseshotel. 
Hotellets værelser, der er yderst rumme-
lige, er indrettede i elegant thai-stil med 
alle moderne faciliteter. På resortet kan I 
nyde en kølende dukkert i en af de 2 store 
swimmingpools, eller booke en tid til en 

behandling i hotellets spaafdeling som 
åbnede i efteråret 2008. Middagen kan I 
nyde i en af de 2 restauranter i haven hvor-
fra der også er udsigt over havet, men hvis 
I foretrækker at spise ude, er der masser 
af lokale restauranter i Ao Nang-området. 

afstand til strand (ao nang): 30 m
afstand til restaurant / shopping: 200 m

aOnang Villa RESORt ****
113 ao nang Beach, Muang, 
Krabi 81000

HYGGELIGT TURISTKLASSEHOTEL OP-
FØRT MED BUNGALOWS, BELIGGENDE 
PÅ DEN SMUKKE RAILAY BEACH

Alle bungalows er store, velindrettede 
og har aircondition, TV, køleskab, hårtør-
rer 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 alko-
hol, men der er dog masser af muligheder 
for at få sig en kold øl på et af de omkring-
liggende 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 tide-
vandets kræfter at koralrevene kommer til 
syne visse steder sidst på eftermiddagen. 
Sand Sea har bungalows i flere prisklas-
ser, men vi har valgt at tilbyde superior og 
deluxe bungalows med aircondition. For at 
komme frem til Sand Sea Resort skal I sej-
le 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 restaurant / shopping: 
15 min. med båd til ao nang

Sand SEa RESORt ***
39 Moo, 2 ao nang Muang
Railay Beach, 81000 Krabi

Aonang Villa Resort

Aonang Villa Resort - Deluxe-værelse med udsigt til poolenAonang Villa Resort

Sand Sea Resort

Sand Sea Resort Stranden ved Sand Sea Resort
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Reelt består Phi Phi af 2 øer. I kan ikke bo på Phi Phi Ley, der er den mind-
ste 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 PHI PHI

PHI PHI ISLAND VILLAGE ER ET SKØNT 
FØRSTEKLASSESRESORT OG DET ENESTE, 
DER LIGGER I LOH BAGAO-BUGTEN

Den 800 meter lange sandstrand med sva-
jende palmer danner den perfekte ramme 
om de godt 100 bungalows, der alle er byg-
get i træ og har stor terrasse. Beachfront 
Junior Suite ligger i 1. række fra stranden 
og har havudsigt. Deluxe bungalow ligger 
i 2. række fra havet og superior bungalow 

har ikke havudsigt men masser af frodig 
have omkring terrassen. Alle bungalows 
er udstyrede med minibar, TV, elkoger, te-
lefon og naturligvis aircondition. Et dejligt 
sted at slappe af fjernt fra Phi Phi’s tætpak-
kede centrum. Resortet har swimmingpool, 
dykkercenter med international dykkerin-
struktør samt flere gode restauranter.

afstand til strand: (loh Bagao) 10 m
afstand til restaurant/shopping: 1 km

Phi Phi iSland VillagE ****
49 moo 8, tamon ao nang
Koh Phi Phi 8100

SIMPELT ”GETAWAY” RESORT

Placeret på den nordlige del af øen Phi Phi 
Don finder I dette skønne turistklassere-
sort med egen privat strand med ideelle 
muligheder for solbadning og snorkling. 
Resortet har pool med voksen- og bør-
nesektion, med en fantastisk udsigt til 
havet. Alle værelser er med aircondition, 
safetybox, tv, køleskab med minibar samt 
kaffe- og tefaciliteter. Værelserne er simp-

le og indrettede i thailandsk stil primært 
med brug af naturmaterialer. Hotellet har 
poolbar og egen restaurant, som tilbyder 
thailandske, kinesiske og europæsike ret-
ter. Phi Phi Natural Resort er perfekt til jer, 
der ikke kræver den højeste luksus, men 
ønsker et resort med god bounty-strand til 
en overkommelig pris.

afstand til strand (laem tong): 10 m
afstand til restaurant/shopping: 200 m

Phi Phi natURal RESORt ***
53 Moo 8, leamtong Beach
Phi Phi island, Krabi 81000

Phi Phi Island Village - Superior BungalowPhi Phi Island Village
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Phi Phi Natural Resort

Phi Phi Natural Resort

Phi Phi Natural Resort

Thalang
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
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KOH LANTA

ET MEGET DEJLIGT RESORT I SKØNNE 
OMGIVELSER, DIREKTE UD TIL STRANDEN

Royal Lanta Resort er et charmerede og 
godt turistklasseresort, smukt omgivet af 
banantræer og kokospalmer, direkte ud til 
Andamanerhavets brede, tillokkende sand-
strand. Atmosfæren på det indbydende 
resort er absolut uhøjtidelig og afslappet, 
maden på restauranten 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 27 bungalows 
er flot indrettede og har alle terrasse, air-
condition, minibar, safetybox og telefon. Vi 
har valgt deluxe-, samt superior-værelser 
hvor hele familien kan være. I får en stor 
familiebungalow, der har stor dobbeltseng, 
køjeseng og stort lækkert badeværelse. 
Hotellet tilbyder desuden swimmingpool 
med separat børnepool, spa/massage-
center, vandsportsaktiviteter, snorkling og 
dykning (PaDI faciliteter). 

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping: 200 m

ROYal lanta RESORt ***+
222 Moo 3, Klong dao Beach 
81150 Koh lanta

ET AF KOH LANTAS BEDSTE HOTELLER

12 km syd for Koh Lantas hovedby finder I 
dette charmerende og elegante førsteklas-
seshotel, beliggende på et stort, frodigt 
område, op ad en bakkeskråning. Herfra 
er der en fantastisk udsigt over Klong Tob 
bugten. Det er også helt ud til stranden at 
hoved-swimmingpoolen ligger og indby-
der til en rigtig dase-dag. Rundt omkring 
på resortet ligger 3 andre swimmingpools, 
inkl. børnepool og 1 saltvand pool, og des-
uden kan hotellet tilbyde en mini biograf, 

flere forskellige restauranter, fitnesscenter, 
spa-afdeling, børneklub og en tennisbane. 
Hotellets værelser er meget store og alle 
elegant indrettede, blandt andet med 
mørke trægulve og udstyrede med alle 
tænkelige faciliteter. Deluxe-værelserne 
har balkon, mens villaerne har terrasse. 
På Rawi Warin finder I kort sagt alt hvad 
I har brug for på en ferie.

afstand til strand: 20 m
afstand til restaurant/shopping: 800 m

Rawi waRin RESORt & SPa ****+
139 Moo 8, 
81150 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. Hovedparten af indbyggerne ernærer sig ved 
fiskeri, men også den spirende turisme giver øboerne mad på bordet.

Royal Lanta

Royal Lanta

Rawi Warin Resort & Spa - villa med havudsigt

Rawi Warin Resort & Spako
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Der findes ingen veje på den bjergrige paradisø, men et vidt forgrenet 
net af stier giver mulighed for mange skønne spadsereture på den 
frodige ø. Strandene er fantastiske, vandet er turkisblåt og mellem de 
farverige koralrev boltrer fisk i alle regnbuens farver sig. Der skal ikke 
herske tvivl om, at Koh Ngai er én af vores favoritøer.

KOH NGAI

SIMPELT STRANDRESORT MED FANTA-
STISK BELIGGENHED

Det fredfyldte Koh Hai Fantasy ligger ned 
til en paradisstrand, hvor vandet er klart, 
sandet finkornet og hvidt, mens palmernes 
svajen giver let skygge på stranden. Re-
sortet har en stor restaurant direkte ned 
til vandet, mens swimmingpoolen ligger 
midt i den store have. Alt sammen er vel-
holdt og indbydende, og der er en hyggelig 
stemning på resortet. Koh Hai Fantasy 

byder ikke på ekstraordinær luksus, men 
her er alle de faciliteter, som et turistklas-
seresort skal have. Værelserne er simpelt 
indrettede i thailandsk stil og har alle ter-
rasse eller balkon. Lægger I vægt på smuk 
beliggenhed og fredfyldt atmosfære, så er 
Koh Hai Fantasy et godt valg.

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant/shopping:  
Begrænset udbud på Koh Ngai

KOh hai fantaSY RESORt ***
205 Samyak Mohwith
92000 trang, Koh ngai
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Koh Hai Fantasy Resort

Koh Hai Fantasy Resort Koh Hai Fantasy Resort

Thalang
Krabi

Phangnga

Phuket

Koh Lanta

Koh Phi Phi

Koh Yao

Koh Phuket

Royal Lanta Resort

Rawi Warin Resort & Spa
Koh Lanta

Pee Pee Island resort

KOH NGAI
Koh Hai Fantasy Resort
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KOH SAMUI

LæKKerT 4-STJerneT reSOrT BeLIggenDe 
PÅ DEN NORDLIGE STRAND, BOPHUT, HVOR 
DER ER FRED OG RO.

Bandara Resort & Spa slog dørene op 
i 2005 – og er efter vores overbevisning 
det bedste 4-stjernede resort på Samui 
lige nu. Resortets koncept er klart: ”Easy 
living, pure luxury” - det skal være nemt og 
afslappende at holde ferie på Bandara Re-
sort. Det er de mange små ting, der gør, at 
man føler sig godt tilpas på en strandferie. 
Et højt serviceniveau og en dejlig strand 
forventes hoteller i det prisleje at levere, 
men Bandara Resort kan tilbyde mere end 
de fleste andre: Her er masser af plads til 
privatliv. Resortet ligger på Bophut Beach 
som er et område, der i takt med at en 

håndfuld attraktive resorts er åbnet, har 
udviklet sig til et spændende strandom-
råde med masser af atmosfære, hyggelige 
restauranter - men langt fra det leben og 
trafik som præger Chaweng Beach. Hvis I 
går 10 minutter langs stranden, kommer I 
til Fisherman Village - en skøn lille strand-
by med gode restauranter, forretninger 
og minimal trafik. Afgjort et besøg værd. 
Der er ca. 15 min kørsel til Chaweng, og 
hotellet tilbyder en shuttle-bus 2 gange 
om dagen, mod et mindre beløb. Bandara 
Resort ligger i den dyrere ende af prisska-
laen, men vi kan love jer, at I får valuta for 
pengene - og mere til. 

afstand til strand (Bophut): 10 m 
afstand til restaurant/shopping: 500 m

BandaRa RESORt & SPa ****
178 / 2 Moo 1, 
84320 Bophut, Koh Samui 

Thailandske
Golf

Lamai Beach

Chaweng
Beach

Choeng
Mon

Beach
Bo Phut Beach

Bang Po Beach

Nathon Town

Hua Thanon Beach

Bang Kao Beach
Thong Krut Beach

Bandara Resort

Baan Chaweng Beach Resort

Zazen

Elefant Safari

Hin Lad vandfald

Wanorn vandfald

Namung vandfald
(80 m)

The Park Samui

Fair House

Amari Palm Reef
De fremragende strande, bjergene, junglen og vandfaldene findes næppe 
magen til på andre øer. I mange år var Koh Samui nærmest forbeholdt 
rygsækrejsende, men da øen for snart mange år siden fik flere daglige 
afgange fra den charmerende lufthavn, satte det for alvor gang i hotel-
planerne på Samui. Et nyt og mere købestærkt publikum faldt pladask 
for øens skønhed, og derved var et behov for hoteller af international 
standard vækket til live. Dette har dog ikke ændret ved den oprindelige 
afslappede atmosfære, der altid har været Koh Samuis kendetegn.

Bandara Resort

Bandara Resort - Deluxe
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LæKKerT LeJLIgHeDSreSOrT Fra 2008 
BELIGGENDE PÅ DEN NORDLIGE DEL AF 
KOH SAMUI

Park Samui består af 24 lejligheder, der 
alle er 3-værelses og kan rumme op til 5 
personer. Lejlighederne er indrettede i lyse 
farver og fremstår yderst indbydende, og 
med en størrelse på imponerende 145 m² 
er der masser af plads og luft. Lejlighed-
erne er bygget i to plan med to store so-
veværelser, tre badeværelser, veludstyret 
køkken samt både balkon og terrasse. 

Resortet er bygget på en stille bjergskrå-
ning og er omgivet af frodige og tropiske 
omgivelser. Der findes to poolområder, 
hvoraf den største pool har børneafsnit 
og er bekvemt beliggende ved restauran-
ten. Desuden findes der et mindre fitnes-
scenter til fri afbenyttelse. Der er kun 5 
minutters kørsel til den smukke Chong 
Mon-strand, og der afgår jævnligt gratis 
shuttlebusser fra resortet.

afstand til restaurant / shopping: 3 km
afstand til strand (Bophut): 1,7 km 

thE PaRK SaMUi ***+
51/68 Moo 5 Plailam Soi, Bophut
Koh Samui, Surratthani 84320 

The Park Samui

The Park Samui

The Park Samui

The Park Samui

Chaweng Beach:
Den 7 km lange Chaweng Beach på 
østkysten er Koh Samuis mest berømte 
strand med alt fra simple bungalows til 
luksuriøse resorts. Stranden er en af 
øens flotteste, og her er masser af liv 
og aktivitet. Langs stranden findes alle 
typer restauranter, og om aftenen bliver 
området lyst op af et rigt natteliv.

Bo Phut Beach:
Den smukke og hyggelige strand er 
perfekte til en afslappende ferie, hvor 
nydelse er i højsædet. Her er ikke så 
mange mennesker på stranden som 
på Chaweng, men her er flere små re-
stauranter i palmernes skygge. Den lille 
hyggelige by Fisherman’s Village ligger 
i gåafstand fra Bo Phut Beach, og her 
finder I et charmerende marked samt 
restauranter og barer.
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AMARI PALM REEF ER ET AF CHAWENG-
STRANDENS MEST EKSKLUSIVE RESORTS

Hotelkæden Amari er en af Thailands mest 
respekterede, og det er heller ikke svært at 
forstå hvorfor. Resortet byder på alle tæn-
kelige faciliteter, samt råder over en enorm 
pool der fryder såvel børn som voksne. 
Læg dertil en fantastisk beliggenhed ved 
Chaweng Beach, og så har I rammerne for 
en perfekt badeferie. Hotellet er bygget op 
på begge sider af strandvejen og har pool 
på hver sin side. På strandsiden finder I 
også morgenmadsrestauranten samt en 
hyggelig loungebar, der serverer frokost 
og drinks. På den modsatte side finder I 
den italienske restaurant, Prego, en ga-

stronomisk og yderst populær oplevelse 
- bordbestilling anbefales. Som på de fleste 
andre førstklasseshoteller, er her naturlig-
vis også en dejlig spaafdeling. Sivara Spa 
er beliggende i den tropiske have, hvor du 
kan nyde en afslappende massage i de 
bedst tænkelige omgivelser. Superior-væ-
relserne er holdt i varme farver og opført 
med genuine materialer. Alle værelser har 
balkon mod poolen eller den frodige have. 
Hotellet har desuden familieværelser, der 
tilgodeser familien med større børn, da der 
er fire ordinære senge. Amari er så absolut 
en oplevelse og er stærkt vanedannende.

afstand til strand (Chaweng): 10 m 
afstand til restaurant / shopping: 50 m

aMaRi PalM REEf ****
14 Moo 2 tambon Boput, Chaweng Beach
84140 Koh Samui

Amari Palm Reef - Superior

Amari Palm ReefAmari Palm Reef Spa

KOH SAMUIS MEST ROMANTISKE RESORT

Det ultimativt mest romantiske resort på 
Koh Samui. Stilen kan bedst beskrives 
som en fascinerende sammensmeltning af 
Aladdins Hule, Orientens mystik kombine-
ret med en afslappet og uformel stemning 

- her er skabt de perfekte rammer for en 
romantisk og afstressende ferie. Alexan-
der og Thitima har bygget resortet op fra 
bunden, og man fornemmer fra første færd, 
at ejernes dynamik og høje serviceniveau 
præger alt og alle på zazen Resort. Værel-

serne har alle aircondition, TV, minibar og 
en lille terrasse med 2 stole, hvor man i 
palmetræernes skygge kan slappe af med 
en god bog. Det er vel næsten unødven-
digt at nævne, at der er rift om resortets 
bungalows, så reservér i god tid. zazen’s 
restaurant har med sin franske chefkok i 
spidsen vundet adskillige priser og anses 
for at være Koh Samuis bedste.

afstand til strand (Bophut): 10 m 
afstand til restaurant / shopping: 500

zazEn BOUtiqUE RESORt & SPa ****
177 Moo 1, tambon, Bo Phut 
84320 Koh Samui

Zazen Boutique Resort & Spa

Zazen Boutique Resort & Spa
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BAAN CHAWENG BEACH RESORT ER 
EFTER VORES MENING CHAWENGS BED-
STE 3-STJERNEDE RESORT, MED EN HELT 
IDEEL BELIGGENHED

Stranden foran resortet er indbydende og 
har det fineste pulversand. Swimming-
poolen er placeret få meter fra strandkant-
en og fra den gode og billige restaurant har 
I en skøn udsigt over det turkisgrønne hav. 
Fra hotellets reception er der blot 50 me-
ter til Chawengs pulserende hovedgade. 
Resortet består af flere forskellige værel-
sestyper: Lækre deluxe-villaer som ligger 
midt i den frodige have, superior-villaer 

med udsigt til haven og med få meter til 
pool og strand. Superior-værelser som er 
fordelt i 2 hovedbygninger. I januar 2008 
åbnede resortet en ny afdeling med 14 
skønne værelser - 4 grand deluxe-villaer 
samt 10 deluxe-værelser. Uanset hvor 
I vælger at bo, får I store og lyse værel-
ser – alle med balkon eller terrasse. Baan 
Chaweng Beach Resort er det bedste 
valg til pengene på Chaweng-stranden  

- uanset hvilken værelsestype I vælger.

afstand til strand (Chaweng): 10 m
afstand til restaurant / shopping: 50 m

Baan ChawEng BEaCh RESORt & SPa ***
90/ 1 Moo 2, Chaweng Beach Road
Koh Samui 84320

Baan Chaweng Beach Resort - Superior Baan Chaweng Beach Resort

HYGGELIGT RESORT PÅ CHAWENG NOI-
STRANDEN

Et lille klippefremspring adskiller Chaw-
eng Beach fra den noget mindre Chaweng 
noi (lille). Her er de perfekte rammer for 
en fredelig ferie. De 5 hoteller, som ligger 
på “Noi”, sørger dagligt for, at den brede, 
hvide strand forbliver indbydende. Midt 
på Noi-stranden ligger et af Koh Samuis 
attraktive turistklasseresorts - Fair House. 

Resortet består af en hovedbygning med 
46 gode værelser, alle med balkon. Der-
udover ligger de 54 bungalows spredt ned 
ad bjergsiden, mod den hvide strand. Alle 
bungalows har aircondition, minibar, TV og 
telefon. Fair House har 2 swimmingpools, 
restaurant og bar.

afstand til strand (Chaweng): 10 m
afstand til restaurant / shopping: 
1 km til centrum af Chaweng Beach

faiR hOUSE BEaCh RESORt***
124-124/1-2 Moo 3 Bo Phut
Suratthani 84320, Koh Samui

Fair House Beach Resort - grand deluxe main building

Fair House Beach Resort - Grand Deluxe Main Building
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KOH TAO

CHARMERENDE OG RUSTIKT RESORT 
VED DEN ISOLEREDE SAI REE-STRAND 

Koh Tao Cabana er et intimt og romantisk 
turistklasseresort, med kun 33 villaer om-
givet af tropisk vegatation. Beliggende 
ved Sai Ree Beach er man sikret en dej-
lig afslappet ferie, hvor man kan nyde en 
middag i den åbne restaurant Rimlae med 
udsigt over havet eller få en traditionel 
massage i det luksuriøse Kajavari Spa. 
Den hyggelige og afslappede atmosfære 
gørre dette resort til et af Koh Tao mest 

populære. Villaerne har aircondition, mi-
nibar, safetybox, varmt vand, kabel tv og 
dvd-afspiller m.m. Værelserne er indrette-
de i lys middelhavsstil (White Sand Villas) 
eller som charmerende bambushytter (Cot-
tage Villas) , og der er primært benyttet 
naturmaterialer, som giver et charmerende 
rustikt look, som simpelthen skal opleves. 
Da Koh Tao Cabana ligger på en skråning, 
kan det ikke anbefales for gangbesværede. 

afstand til strand (Sai Ree): 10 m
afstand til restaurant / shopping: 1 km

KOh taO CaBana ***
16 Moo 1, Baan haad Sai Ree
Koh tao, Suratthanee 84280

Hvis I søger en idyllisk lille ø med et utal af kokospalmer, en dejlig strand 
og små hytter tæt på vandet, er Koh Tao stedet at tage hen. Der er endnu 
ingen internationale hoteller på øen, men til gengæld  små hyggelige bun-
galows og det publikum, som tiltrækkes af denne form for indkvartering.

ET LILLE, CHARMERENDE PARADISHOTEL 
OMGIVET AF PALMESKOV, GRØNNE BAK-
KER OG KOLOSSALE KLIPPEFORMATIONER

Hotellet er beliggende på den vestlige kyst 
af Koh Tao, lige ud til Jansom Bay stran-
den som er helt eventyrlig smuk. Resortets 
rustikke bungalows er hyggelige, og stedet 
oser af atmosfære. Fra restauranten og fle-

re af Charm Churee Villas bungalows, har 
I første parket til den smukkeste solned-
gang. Et oplagt sted at nyde familieferien 
og slappe af med en god bog. Husk dyk-
kermasken og snorklen. I det turkisgrønne 
vand venter et væld af farverige oplevelser.

afstand til strand: 10 m
afstand til restaurant / shopping: 1 km

ChaRM ChUREE Villa ****
Jansom Bay, 
84280 Koh tao

Koh Tao Cabana

Koh Tao Cabana Koh Tao Cabana

Charm Churee Villa

KOH TAO

Koh Phangan

Koh Samui
Don Sak

Lang Suan

Surat Thani

Ko Tao Resort
Charm Churee Villa

Charm Churee Villa
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Koh Tao

KOH PHANGAN

Koh Samui
Don Sak

Lang Suan

Panviman Resort
Havana Beach Resort

Kun en times sejlads nord for Koh Samui ligger Koh Phangan. Øen 
har næsten samme størrelse som den langt bedre kendte naboø, Koh 
Samui, men er afgjort ikke mindre attraktiv. Koh Phangan har fortrins-
vis været forbeholdt rygsækturisterne, men nye og langt bedre hotel-
ler har fået et mere kræsent publikum til øens fremragende strande.

KOH PHANGAN

PANVIMAN ER KOH PHANGANS ABSO-
LUT BEDSTE OG SMUKKEST BELIGGENDE 
RESORT

Resortet består af den enkle, oprinde-
lige hovedbygning i 2 etager med superior- 
værelser samt en nyere afdeling med 26 
luksuriøse deluxe cottages – alle værel-
selsestyper har balkon. Panviman har en 
fantastisk swimmingpool, hvorfra der er 
forrygende udsigt over hele bugten. Re-

sortet ligger ned til Thong Nai Pan Beach, 
en af Thailands fantastiske strande. Fra 
havnebyerne Haad Rin eller Thongsala er 
der en times transport til Panviman Resort. 
Panviman Resort er anbefalelsesværdigt 
til jer, som ønsker en ferie (eller en del af 
en ferie) på en strand, hvor souvenirbod-
erne ikke er lige så talrige som turisterne.

afstand til strand (thong nai Pan): 10 m
afstand til restaurant / shopping: 9 km

PanViMan RESORt ***+
thong nai Pan Beach
84280 Koh Phangan

Panviman Resort

Panviman Resort
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POPULæRT STRANDRESORT MED GOD 
SERVICE

Dette resort har en skøn udsigt til bjerge 
og den uspolerede bugt, og beliggenheden 
er i top på en af de mest charmerende 
strande på øen. Havana Beach Resort lig-
ger i et stille og fredeligt område af Koh 
Phangan, men samtidig er det ikke for 
langt væk fra den berømte Full Moon-fest, 
som hver måned tiltrækker adskillige unge 
turister og thailændere. Resortet ligger ca. 
30 minutters kørsel fra det pulserende byliv. 
I resortets bar eller restaurant kan gæster 
nyde kølige cocktails om aftenen, og resor-

tet byder også på grillmiddage på stranden 
med lækre grillede fisk og skaldyr. Havana 
Beach Resort er et af de populæreste 
resorts på øen og er rost for sine venlige 
medarbejdere. Hvis man kan lide at snorkle 
eller fiske, er der også gode muligheder for 
dette. Havana Beach resort tilbyder 50 
værelser i 7 forskellige kategorier, og alle 
værelser er udstyrede med aircondition, tv, 
minibar, balkon, safetybox samt te- og kaf-
fefaciliteter.

afstand til strand (thong nai Pan): 10 m
afstand til restaurant / shopping: 9 km

haVana BEaCh RESORt *** 
thong nai Pan Beach, Koh Phangan
84280 Surat thani
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Thalang
Krabi

Phangnga

Phuket

Koh Lanta

Koh Phi Phi

Koh Yao

Koh Phuket

Royal Lanta Resort

Rawi Warin Resort & Spa
Koh Lanta

Pee Pee Island resort

Koh Ngai
Koh Ngai Resort

Chiang

Dusit D2
Chiang Mai Plaza

Chiang Rai

Chiang Mai
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CHIANG MAI

GOD PRIS OG FREMRAGENDE PLACERING 
MIDT I CENTRUM

Bedre førsteklasseshotel beliggende i 
centrum af Chiang Mai, kun 5 minutter 
fra natbasaren. Fra mange af værelserne 
er der en flot udsigt til det storslåede Doi 
Suthep bjerg. alle 444 værelser er store, 

smagfuldt møblerede og naturligvis med 
aircondition, TV, minibar, telefon og kaffe-/
tefaciliteter. Desuden er der swimming-
pool, fitnesscenter, bar og restaurant.

afstand til restaurant / shopping: 50 m
Område: Centrum

Chiang Mai Plaza****
92 Sri dochai Road
50100 Chiang Mai

Nordthailands hovedstad, Chiang Mai, ligger i en dal med behageligt 
klima, ca. 800 kilometer nord for Bangkok. I dag hører Chiang Mai til 
blandt de største byer i Thailand med et væld af oplevelser - både i 
og uden for byen. Chiang Mai har mere end 300 templer, hvoraf Doi 
Suthep templet, beliggende 1000 m.o.h. med smuk udsigt over dalen og 
Chiang Mai, står som symbol på den glorværdige fortid, og når munk-
ene messer om morgenen fyldes stedet med mystik. Byens gigantiske 
natmarked er absolut et besøg værd, og Chiang Mai er det ideelle 
udgangspunkt for jer, der vil på trekking eller leje mountainbike. En 
lille times kørsel fra Chiang Mai ligger en elefantlejr, hvor I kan opleve, 
hvordan de store dyr trænes, og evt. komme på en ridetur.

Chiang Mai PlazaChiang Mai Plaza
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ET FUNKY OG HIPT DESIGNHOTEL

Dusit D2 er et moderne hotel, med en 
perfekt beliggenhed på Chang Klan Road 

– Hjertet af Chiang Mai, som både byder 
på den farverige natbazar, restauranter og 
underholdning inden for behagelig afstand. 
Dette hotel byder på en interessant blan-
ding mellem den moderne funky stil og den 
varme thailandske charme. Alle Dusit D2’s 
værelser, hvad enten det er Deluxe, Club 
Deluxe, Studio Suite eller D’Suite værel-
ser, er indrettede med gæstens komfort 
og glæde i hovedsædet. Dusit D2 har egen 
restaurant, cocktailbar, Club-lounge samt 

swimmingpool, som gæsterne kan fornøje 
sig med. Er man til luksuriøse spabehand-
linger kan man få det i hotellets Devarana 
spa, som er et prisvindende spa inspireret 
af de gamle thailandske forskrifter. Devara-
na Spa er desuden én af de bedst udstyre-
de helseklubber i Chiang Mai – så absolut 
et besøg værd. Som ekstra incitament for 
at bo på Dusit D2 bør nævnes, at hotellet 
er certificeret af bæredygtighedsorganisa-
tionen ”Green Globe” for sit arbejde med 
miljømæssig og social bæredygtighed.

afstand til restaurant / shopping: 50 m
Område: Centrum

dUSit d2 Chiang Mai****
100 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100

Dusit D2 Chiang Mai

Dusit D2 Chiang Mai pool
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dag 1: Chiang Mai - thatorn
I bliver hentet på jeres hotel i Chiang Mai og kører til Tha-
torn via det smukke, bjergede Chiang Dao. Undervejs besø-
ger i Fang-distriktet beliggende ca. 150 km fra Chiang mai. 
I spiser frokost på en lokal restaurant, og tager så en lokal 
motorbåd fra Thaton ca. 3-timer ned ad Mae Kok-floden. 
Der gøres ophold på sejlturen ved en Karen-landsby, og 
derefter skal I vandre 2-timer op til Lahuernes bjerglands-
by, hvor I skal overnatte under simple forhold. Lahu-folket 
stammer oprindeligt fra Kina og bor i stråtægte pælehyt-
ter. (F,a)
Overnatning: Lahu-landsby under simple forhold

dag 2: thatorn – Chiang Rai
I starter dagen med en 2-timers vandretur, hvor I besøger 
et vandfald undervejs. I spiser frokost ved en elefantlejr 
beliggende ved en Akha- og Lahu-landsby. Om eftermid-
dagen stiger I på elefantryg og ridder ca. halvanden time, 
hvorefter I vandrer endnu et lille stykke, indtil I kommer 
til den lille Akha-landsby, hvor I skal overnatte. Først får i 
dog serveret aftensmad. De fleste Akha’er er bjergbønder 
og jægere, og kendetegnende for folket, er deres stærke 
tilknytning til famile og forfædre samt deres tro på ani-
misme, hvor gode og onde ånder er en integreret del af 
hverdagen. (M,F,a)
Overnatning: Akha-landsby under simple forhold

dag 3: Chiang Rai – gyldne trekant – Chiang Mai
Efter morgenmaden besøger I en Shan-landsby, hvorfra en 
lokal pick-up truck vil transportere jer tilbage til hovedve-
jen. I fortsætter i privat bil til Chiang Saen, tidligere ho-
vedstad i Lanna og beliggende i Den Gyldne Trekant. Der 
er indlagt et kort stop ved en varm kilde på vejen tilbage til 
Chiang Mai, hvor turen ender. (M,F)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)

TREKKING

dag 1: Chiang Mai - Karén Village
I forlader Chiang Mai i en pick-up truck. De næste 2 timer 
køres ad den billedskønne rute til det smukke Mok-vand-
fald, og undervejs ændrer landskabet sig fra åbne sletter 
til dybe frodige dalsenge. Fra Mok går turen op ad bjergets 
snoede veje, ved varmekilden stiger I af bilen og vandrer 
de sidste par timer mod Karén-landsbyen. Om aftenen kan 
I følge med i stammefolkets traditionsrige liv og skikke.
Overnatning: enkle hytter i stammelandsby. (F,a)

dag 2: Karén Village - lahu Village
Efter morgenmaden drager I fra Karén landsbyen ned ad 
bjergsiden og vandrer gennem den tætte beplantning. Her 
er et væld af sanselige indtryk, når fugle, frøer og cikader 
stemmer i og blandes med den helt specielle duft i regn-
skoven. Efter et par timer er der tid til et hvil og lidt frokost. 
Herefter overlades transporten til elefanterne, og efter et 
par timer er I fremme ved landsbyen Lahu. Det lokale stam-
mefolk har tilberedt deres traditionelle måltid, som nydes 
sammen med de lokale. Endnu engang overnattes der hos 
stammefolk under enkle forhold.
Overnatning: enkle hytter i stammelandsby. (M,F,a)

dag 3: lahu Village - Chiang Mai
Der tages afsked med værtsfolket, og I drager nu mod Mae 
Tang river. De næste 3-4 timer sejler I på bambustømmer-
flåde ned ad floden til Shan-landsbyen. Undervejs kan I 
slappe af og nyde udsigten eller tage del i arbejdet med 
at navigere tømmerflåden. I Shan er der tid til lidt frokost 
og et kort kig i byen, inden turen går med lastbil tilbage 
til Chiang Mai. ankomst til Chiang Mai ca kl. 16.30. (M,F)

(M: Morgenmad, F: Frokost, a: aftensmad)

Vi kan også tilbyde en 2-dagstur, som udover småændringer 
består af dag 1 og dag 3. Se den tilhørende prisliste.

Chiang Mai tREKKing 3 DAGE / 2 NæTTER

dEn gYldnE tREKant tREK 3 DAGE / 2 NæTTER
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MAE HONG SON

CHARMERENDE FØRSTEKLASSESHOTEL I 
TROPISKE OMGIVELSER

Imperial Tara Mae Hong Son Hotel er et 
charmerende førsteklasseshotel belig-
gende lidt uden for byen omgivet af bjerge 
og tropisk skov. I disse skønne omgivelser 
oplever man den gæstfrihed og ro, der 

kendetegner befolkningen i denne del af 
nordthailand. De 104 værelser har alle ter-
rasse, aircondition, minibar, TV og telefon. 
Desuden findes swimmingpool, restaurant 
og et lille fitnesscenter.

 
afstand til restaurant / shopping: 1 km

iMPERial taRa MaE hOng SOn ****
149 Moo 8, tambon Pang Moo
58000 Mae hong Son

Imperial Tara Mae Hong Son Imperial Tara Mae Hong Son

hEldagSUdflUgt
long neck & Meo-stammerne
På denne spændende heldagstur får I et godt ind-
tryk af den dejlige natur og de fascinerende stam-
mefolk. I bliver hentet på hotellet kl. 09.00. Herefter 
følger en køretur vestpå gennem regnskoven til 
en Long-Neck Karen-landsby, som ligger tæt ved 
den burmesiske grænse. I tilbringer ca. en time i 
landsbyen hos de spektakulære Long-Necks, og kø-
rer videre mod nordvest, hvor der venter frokost på 
en lokal restaurant. Turen fortsætter ad snørklede 
veje og gennem bjerglandskab til Meo-landsbyen. 
Meofolket dyrker i dag landbrug, men en af de vig-
tigste afgrøder er fortsat opiumsvalmuer, på trods 
af regeringens store indsats for at stoppe dette. På 
tilbagevejen besøges Phasue-vandfaldet (kun mu-
ligt fra juli-september). I er tilbage på jeres hotel 
igen tidligt på aftenen.

hEldagSUdflUgt 
Elefantridetur og rafting på 
tømmerflåde
Til jer, der gerne vil snuse til junglen og trekking-
livet, kan vi tilbyde en “blød” trekkingtur. Morgen-
afgang fra hotellet. Herefter går turen østpå op i 
højlandet til en Karén landsby. 
Her sadler I om og fortsætter videre ind i junglen på 
elefantryg. Efter at have krydset over floden Pai når I 
frem til de bambus-tømmerflåder, som den efterføl-
gende 1½ time vil føre jer ned ad floden. Mens den 
ubeskrivelig smukke natur glider forbi, er der gode 
chancer for at se aber, vilde svin, tropiske fugle og 
en række af junglens andre beboere. Efter frokost 
leder guiden jer til fods gennem naturen, og efter 
ca. 2½ times trekking møder I chaufføren, som kører 
jer retur til hotellet.M
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ET SIMPELT OG STEMNINGSFULDT RE-
SORT FOR DE STØRSTE NATURELSKERE

Fern Resort er beliggende i en frodig dal 
uden for byen Mae Hong Son, i bjergene i 
det nordlige Thailand. Det smukke område 
er ideelt for naturelskere, der vil have uspo-
lerede grønne omgivelser og vidder med 
rismarker, bjerge og tropisk jungle. Fern Re-
sort har 30 træbungalows, som er komfor-
table og smagfuldt indrettede i den lokale 
Shan-stil. Fern Resorts imødekommende 

og  venlige medarbejdere vil gøre, hvad de 
kan, for at du føler dig hjemme. Alle værel-
ser er udstyrede med aircondition og varm/
kold bruser. Resortet har udendørs swim-
mingpool og udstyr til river rafting.
Fern Resort er baseret på idéen om økotu-
risme og støtter derfor det lokale samfund 
og passer på miljøet for både turister og 
lokalbefolkningen.

afstand til restaurant / shopping: 10 km 
fra Mae Hong Son

fERn RESORt ***
64 Moo 10 Ban hua nam Mae Sakut
t. Pha Bong / a. Muang, Mae hong Son 58000

Fern Resort
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Dusit Island Resort

Mae Hong Son

Chiang Rai

Chiang Mai
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CHIANG RAI
Chiang rai ligger godt 100 km nord for Chiang Mai i området nær Den 
Gyldne Trekant. Byen er et fint udgangspunkt for vandreture ind i Den Gyldne 
Trekant og bjergområderne Doi Tung og Mae Salong eller til et besøg i den 
charmerende landsby Mae Sai. Området, der er Thailands mest bjergrige, er 
befolket af forskellige stammefolk. Der findes seks hovedgrupper af bjergfolk 
i nordlige Thailand: Akha, Hmong, Lisu, Karén, Lahu og Mien. 

Dusit Island Resort

Dusit Island Resort - Deluxe Dusit Island Resort

Dusit Island Resort

BEDRE FØRSTEKLASSESRESORT BELIG-
GENDE PÅ EN HALVØ MIDT I MAE KOK-
FLODEN IKKE LANGT FRA CHIANG RAIS 
CENTRUM

Omgivet af smuk natur og en enestående 
udsigt er rammerne skabt for et par gode 
dages ophold i den nordlige region. De 271 

værelser er alle forsynet med aircondition, 
TV, radio, hårtørrer, safetybox, minibar og 
telefon. Desuden har hotellet swimming-
pool, børnepool, jacuzzi, restaurant, shuttle-
bus til centrum og kontakt til den nærlig-
gende golfbane.

afstand til restaurant / shopping: 1 km

dUSit iSland RESORt ****
1129 Kraisorasit Road,
Vieng district, amphur Muang
Chiang Rai 57000
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TEKNISK ARRANGØR: BILLETKONTORET A/S. MEDLEM AF REJSEGARANTIFONDEN NR. 650

THAILANDs
MYSTIK & LANDLIGE IDYL 

rundrejse med dansk rejseleder 

Stort udvalg af individuelle 
rejser til andre destinationer...


