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Kulturelle oplevelser i nord og badeferie i syd
Denne rejse kombinerer oplevelser i Nordthailands smukke natur og kulturelle mangfoldighed med afslapning på et skønt ny-
renoveret førsteklasses resort direkte på stranden i Khao Lak. 

I begynder med fire nætter mod nord i Chiang Mai, som ligger idyllisk i højlandet. Byen var hovedsæde i det store Siam-rige 
i mere end 500 år, og her kan I opleve den thailandske historie og den farverige kultur, besøge templer med gyldne spir og 
shoppe amok på et af Thailands bedste natmarkeder. I bor midt i den charmerende bymidte og kan gå til alle seværdigheder og 
restauranter. Fra Chiang Mai kører I til kunstnerbyen Pai et stykke ude i bjergene – en lille perle af en by med en dejlig afslappet 
og ligefrem romantisk stemning. Opholdet i Pai krydres med store oplevelser i naturen. For mange vil Pai være turens positive 
overraskelse og måske endda rejsens højdepunkt.  

Sidste del af rejsen er ren badeferie på et skønt, nyrenoveret resort i Khao Lak – en lang strækning med uspolerede strande 
omgivet af skøn natur. I indlogeres i de store komfortable deluxe værelser og kommer ned i tempo og kan fordøje de mange 
eventyr i nord. Skulle det ske, at I trænger til flere oplevelser, så er der masser af muligheder for eventyr på havet eller i junglen. 

Til rejsen hører en udflugtspakke bestående af 6 spændende udflugter med engelsktalende guide. Ud over ruten og de rigtigt 
gode hoteller er det er netop udflugterne, der gør forskellen på denne rejse. Jeres engelsktalende guide sikrer, at I oplever det 
ægte Thailand og får en forståelse af, hvordan livet leves her. Dagsprogrammet forudsætter tilkøb af udflugtspakken.

Rejsen har faste afgange henover vinteren – lige midt i Thailands højsæson – og udflugterne og transporten i Thailand foregår 
i små grupper. Glæd jer til mageløse oplevelser i Nordthailand og Khao Lak! 

Vi ønsker jer en god rejse!

Asger Domino, adm. direktør

På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Nordthailand - mageløse oplevelser
Individuel rejse 17 dage - mulighed for udflugter med engelsktalende guide
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Billedet til venstre: Aftenstemning i Chiang Mai med hyggelige gadekøkkener. 
Billedet ovenover: Cykeltaxaerne ruller stadig i Chiang Mais centrum, hvor de små 
stræder kaldet soi er så smalle, at biler ikke kan komme rundt.

4 nætter Chiang Mai

3 nætter Pai

7 nætter Khao Lak

Pai

Chiang Mai

CAMBODIA

MALAYSIA

THAILAND

BURMA
LAOS

Bangkok

Khao Lak

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Thailand. Fly fra København til Bangkok og  
 videre til Chiang Mai

Dag 2. Chiang Mai, kort gåtur og lidt massage. I ankommer til  
 Chiang Mai og indlogeres på Banthai Village på kanten af  
 den gamle bydel. Gåtur i lokalområdet med guide til templer  
 og lokalliv. Vi har på forhånd booket en skøn fodmassage til  
 jer, som gør sit til, at jetlaggen letter. 

Dag 3. Chiang Mai set fra en tuk-tuk og udflugt til Doi  
 Suthep-templet. Rundt i Chiang Mai med tuk-tuk til et par  
 templer og det skønne blomstermarked. Guiden tager jer  
 med bag facaden til steder, hvor der ikke komme mange  
 andre turister. Om eftermiddagen tur til det fantastisk stem- 
 ningsfulde tempel Wat Doi Suthep uden for byen. 

Dag 4. Chiang Mai, landlig idyl. Cykeltur i landlig idyl uden for  
 byen og langs Ping River for at opleve den thailandske kul- 
 tur og oldgamle templer på nært hold. Besøg ved en skole  
 for børn fra stammelandsbyerne og frokost et ganske sær- 
 ligt  sted i udkanten af Chiang Mai.

Dag 5. Chiang Mai, fridag. Fridag i Chiang Mai. Man kan f.eks.  
 tage på kokkeskole og lære om den dejlige, krydrede mad,  
 besøge en elefantlejr, tage på vandretur eller slappe af ved  
 hotellets pool.

Dag 6. Chiang Mai - Pai. Med minibus længere ud i bjergene  
 til idylliske Pai, hvor kunstneriske sjæle har slået sig ned.  
 Indlogering på The Quarter, byens bedste hotel.

Dag 7. Pai, gåtur i byen og rafting. Til fods rundt i den lille by  
 for at indsnuse stemningen. Om eftermiddagen tager I på  
 rafting på en bambustømmerflåde ned ad Pai River.

Dag 8. Pai, besøg i kæmpegrotte. Oplevelser i naturen omkring  
 Pai med besøg i den gigantiske grotte, Tham Lod, som I  
 ser fra tømmerflåder. Besøg i en lokal landsby, som bebos  
 af en de mange minoriteter, der lever i området.

Dag 9. Pai - Khao Lak. Tidligt op for at køre tilbage til Chiang Mai  
 og nå morgenflyet til lufthavnen på Phuket. Herfra er der  
 en køretur på ca. 1½ time til skønne Apsara Beachfront  
 Resort, hvor badeferien venter.

Dag 10-15. Khao Lak på egen hånd. Skønne dage ved stranden  
 med fødderne i sandet eller ved poolkanten. Hvis man kom- 
 mer til at kede sig, kan man booke en skøn dagstur til  
 Similan-øerne, som byder på Thailands bedste snorkling,  
 eller en tur ind i den store Khao Sok-nationalpark, hvor man  
 bl.a. kan fodre og pleje elefanterne. Også mulighed for at  
 udforske mangroveskove og skønne bugter fra en kajak. 

Dag 16. Khao Lak - Danmark. Flyet tilbage til Danmark har først  
 afgang om aftenen, så I har nogle gode timer i solen, inden  
 I bliver kørt til lufthavnen for at flyve hjem via Bangkok.

Dag 17. Ankomst til Danmark 
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DOI SUTHEP-TEMPLET – 
NORDTHAILANDS HELLIGSTE STED

Uden for Chiang Mai ligger Nordthailands hel-
ligste tempel, Doi Suthep, i ca. 1.000 meters 
højde. Selvom det dagligt besøges af mange 
thailandske og udenlandske turister, så her-
sker her en fuldkommen magisk stemning, 
og de orangeklædte munke lader sig ikke for-
styrre i deres bønner. 

Inde i det allerhelligste, den guldbelagte 
stupa, ligger et relikvie fra Buddhaen selv. 
Glæd jer til et møde med buddhismen i sin 
allersmukkeste form.
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I tager på et par timers adstadig cykeltur i Chiang 
Mai. Turen koncentrerer sig om den sydlige del af 
byen, hvor der er langt mellem bilerne.

Den berømte bro over 
floden Kwai, som blev 
bygget af allierede 
krigsfanger og asiatiske 
tvangsarbejdere under 
2. Verdenskrig - et af 
de historiske steder 
vi besøger på denne 
rundrejse.

Der lever mange forskellige stammer i bjergene omkring Chiang Mai, her et par søde 
piger fra hmong-stammen i smukke traditionelle klæder.

Dag 1. Danmark - Thailand
Thai Airways flyver fra Københavns Lufthavn 

om eftermiddagen, og I kan læne jer tilbage 

i sædet på de nye Boeing 777-fly og nyde 

maden og den gode service og måske se en 

film, inden I formentlig falder i søvn.

Dag 2. Ankomst Chiang Mai, gåtur 
og massage
I lander i Suvarnabhumi-lufthavnen i Bangkok 

tidligt om morgenen og flyver straks videre til 

Chiang Mai i det nordlige Thailand. 

I ankommer om formiddagen, og efter bagage-

udlevering venter vores engelsktalende guide 

på jer for at køre jer til det dejlige hotel,  

Banthai Village, som ligger i kort gåafstand til 

den charmerende gamle bydel. 

Sammen med guiden tager I nu på en kort 

gåtur rundt i den gamle bydel, mens værel-

serne bliver klar til tjek-ind. Det er en god 

måde at orientere sig på, og I får hurtigt en 

fornemmelse af byen, så I selv kan finde rundt, 

når I har tid på egen hånd i de følgende dage. 

Vi har inkluderet et besøg hos en god massør, 

hvor I får en afslappende massage for at jage 

et eventuel jetlag på flugt.  

Efter tjek-ind på jeres værelser har I resten af 

dagen på egen hånd. Der findes masser af 

gode restauranter og spændende gadekøk-

kener i gåafstand fra hotellet. Det thailandske 

køkken er krydret og smager fortrinligt sam-

men med en kølig lokal øl.

Overnatning: Chiang Mai

Dag 3. Chiang Mai, med tuk-tuk og 
besøg ved Doi Suthep-templet
Efter en forhåbentlig god nats søvn er I klar 

til at opleve den skønne stemning i Chiang 

Mais gamle centrum. Byens gader er smalle, 

og hvad er mere oplagt, end at gøre turen i 

tuk-tuk, hvor I nemt kan smutte rundt. Vores 

guide sørger for, at de trehjulede køretøjer er 

klar uden for hotellet.

I stopper ved et museum og par af byens 

mange, stemningsfulde templer. Guiden sør-

ger for at vise jer de mere ”hemmelige” ste-

der, hvor andre turister ikke kommer, og måske 

bliver I velsignet og får indsigt i munkenes liv i 

de sparsomme barakker bag det guldprydede 

tempel. Der er naturligvis også indlagt et kaf-

festop på en af byens mange cafeer.

Efter frokost skal I uden for byen og op i bjer-

gene til områdets største seværdighed: Doi 

Suthep-templet – et af de helligste steder i 

Nordthailand, som ligger i godt 1000 meters 

højde. Stemningen heroppe er magisk. Klok-

kerne bimler og overdøver den monotone 

brummen fra munkenes bønner. Der er liv 

omkring den guldbelagte chedi og funklende 

paraply med samme overdådige overflade. I 

nyder stemningen en stund, inden I følger den 

300 meter lange slange retur til parkerings-

pladsen og kører ned til Chiang Mai.

Aftenen er til fri disposition. Det er oplagt at 

gå en tur på det fantastiske natmarked, som 

sælger alt mellem himmel og jord – inklusive 

rigtigt fine ting til souvenirhylden derhjemme. 

Her kan man afprøve sit handelstalent – der 

forventes et vist modspil fra kunderne, når pri-

sen skal forhandles.

Overnatning: Chiang Mai

Dag 4. Chiang Mai, cykeltur i landlig idyl
Efter morgenmaden venter et par timers 

adstadig cykeltur. Turen koncentrerer sig om 

den sydlige del af Chiang Mai, hvor der er langt 

mellem bilerne. Guiden fortæller om byens 

rige, kulturelle historie, mens I cykler gennem 

det stilfærdige boligområde med rismarker. 

I møder århundrede gamle tempelruiner, der 

først fornyligt er blevet udgravet, og besøger 

en skole for børn, der lever i områdets mange 

bjergstammer. I kigger indenfor hos en pot-

temager og ser, hvordan områdets typiske 

lervarer fremstilles, før I fortsætter langs Ping-

floden og indsnuser den lokale atmosfære, der 

gør Chiang Mai så speciel. I gør ophold ved et 

lille børnehjem i et stemningsfuldt gammelt 

hus, hvor I også spiser en lokal frokost. 

Nordthailand - mageløse oplevelser og strandferie
17 dage
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Tempoet er stille og roligt, så alle kan følge 

med, og turen tilbage til byen foregår med en 

såkaldt song taew, en pickup med to sæde-

rækker som er det foretrukne kollektive trans-

portmiddel på landet i Thailand. I er tilbage på 

hotellet først på eftermiddagen og resten af 

dagen er til fri disposition.

Overnatning: Chiang Mai

Dag 5. Chiang Mai, fridag med muligheder
I har nu en fridag i Chiang Mai, og der er flere 

muligheder for aktiviteter, hvis I ikke ønsker 

at slappe af ved hotellets skønne pool. Jeres 

guide hjælper gerne med eventuelle arran-

gementer.

I kunne f.eks. tage på kokkeskole og lære at 

tilberede et par klassikere fra det velsmagende 

thailandske køkken. Krydderierne og ikke 

mindst doseringen af dem er et kapitel for sig. 

Et kursus starter ofte med indkøb af ingredien-

ser på det lokale marked.

En anden mulighed er at besøge en elefantlejr 

uden for byen og evt. ride en tur på de store 

dyr i junglen. Elefanter har en meget høj sta-

tus i det thailandske samfund, og Stjernegaard 

er bevidst om at vælge steder, som behandler 

dyrene med respekt. 

Det er en stor oplevelse at bruge nogle timer 

sammen med elefanterne og opleve samspillet 

mellem menneske og det store trækdyr.

Er man til vandring i bjergene, så har man rig 

lejlighed til det lige uden for byen, hvor der 

arrangeres vandreture i alle sværhedsgrader. 

Har man en særlig interesse for kunsthånd-

værk, så har man mulighed for at besøge for-

skellige værksteder i byen, som fremstiller bl.a. 

træskærerarbejder og tekstiler. Eller hvad med 

en dag i en skøn og velduftende spa, hvor man 

kan få massage og andre behandlinger.

Uanset hvad I finder på, så sørg for, at I også 

har tid til at slå jer ned på en cafe og nyde 

hverdagslivet, der glider forbi, inden I skal 

videre til næste stop.

Overnatning: Chiang Mai

Dag 6. Chiang Mai – Pai
Det er blevet tid til et sceneskift, og I kører nu 

i minibus længere nord på til den idylliske by 

Pai. Det er en strækning på ca. 150 km, men 

man må regne med en transporttid på omkring 

tre timer, da terrænet og vejen ikke ligefrem 

er tresporet. 

Til gengæld ligger Pai mellem bjerge, dale 

og vandfald – noget nær så idyllisk, som det 

overhovedet er muligt. Fremme i byen ind-

kvarteres I på byens bedste hotel efter vores 

mening: The Quarter, som ligger i gåafstand 

fra byens centrum, der om aftenen forvandler 

sig til et spændende marked med hyggelige 

restauranter, spændende gadekøkkener og 

småbutikker med et stort udvalg af kreative 

påfund og kunst. Resten af dagen og aftenen 

er til fri disposition.

Overnatning: Pai

Dag 7. Pai, gåtur i byen og rafting 
Pai, som faktisk udtales baii, er en stemnings-

fuld bjergby, som i en årrække har tiltrukket 

kreative sjæle med forkærlighed for smukke 

landlige omgivelser, og den besøges lige så flit-

tigt af thailandske turister som af udlændinge. 

Inden I ankommer til bestemmelsesstedet, 

tager jeres tager guide jer med på en frisk raf-

tingtur en god times tid ned ad floden. Det 

kommer til at kilde lidt i maven, men det bliver 

ikke hæsblæsende, og der er naturligvis red-

ningsveste til alle. Inde på bredden kan I se 

den landlige idyl udfolde sig i små landsbyer.

Bilen holder klar, og turen fortsætter til Pai, 

byen med den helt særlige stemning - thaierne 

anser den for at være meget romantisk, efter 

at blockbuster-filmen Pai in love fyldte biogra-

ferne for nogle år siden. Stemningen påvirkes 

også af, at byens befolkning oprindeligt tilhø-

rer Shan-minoriteten, en stamme, som i dag er 

koncentreret i Burma.

Jeres guide tager jer med på en gåtur i Pai, så 

I kan lære byen at kende. Måske spotter I den 

restaurant, som I vil spise på til frokost eller om 

aftenen - der er mange at vælge mellem. 

Overnatning: Pai

I Chiang Mai kigger I, hvis lejligheden byder sig, indenfor i en skole for børn, der lever 
i områdets mange stammesamfund.

Inden I når til Pai, skal I på en skøn raftingtur ned ad Paifloden på tøm-
merflåder bygget af bambus. Inde på bredden kan I se den landlige idyl  
 udfolde sig i små landsbyer. 

Nordthailand - mageløse oplevelser og strandferie
17 dage
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PAI – NORDTHAILANDS 
KUNSTNERKOLONI

På denne rejse besøger I den idylliske og smukt 
beliggende by Pai, som ligger ca. 3 timers kør-
sel nord for Chiang Mai. Her har kunstnere 
fra alle verdenshjørner bosat sig, og byen til-
trækker gæster fra både ind- og udland. Især 
Bangkoks borgerskab holder af at komme her. 
Byen syder af liv med gallerier, cafeer og gode 
restauranter og gadekøkkener. Thaierne anser 
byen for meget romantisk, efter at en film med 
titlen Pai in love trak fulde huse i biograferne 
for nogle år siden.
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Tham Lod-grotterne er de største i hele Sydøstasien. Efter den snævre passage åbner sig 
et rum på størrelse med en katedral, og går man opad i grotten, kan man se oldgamle 
gravsteder fra lokale stammer.   

I har mulighed for at kigge indenfor i et traditionelt hjem, hvor 
ildstedet midt gulvet er familiens samlingspunkt.

Dag 8. Pai, udflugt til grotter 
og stammelandsby
Dagen byder på en heldagsudflugt til kæmpe-

grotterne ved Tham Lod med besøg ved en af 

de mange stammelandsbyer undervejs. Her 

fornemmer I den kulturelle mangfoldighed, 

som Thailand også byder på. 

Landsbyer ligger smukt i det bjergrige landskab 

omgivet af vild natur og sirligt anlagte rismar-

ker. I får lov at kigge indenfor i de simple huse, 

hvor ildstedet midt på det lerstampede gulv 

fortsat er familiens samlingspunkt.  

Ved ankomsten til Tham Lod går I de 500 

meter til den kæmpemæssige åbning i klip-

perne, hvorfra I sejler ind i grotten på tømmer-

flåder. Grotten åbner sig som en katedral og 

oplyses af den kraftige gaslampe, der bæres 

af jeres lokale grotteguide. 

Grotten består af tre gigantiske kamre med de 

mest fascinerende skulpturer i alverden farver, 

designet af moder natur gennem tusindvis af 

år. I vil se oldgamle tegninger og en gravplads, 

der er flere tusinde år gammel, et bevis på at 

grotten enten har været beboet eller haft hellig 

status. I er tilbage i Pai hen på eftermiddagen.

Overnatning: Pai

Dag 9. Pai - Chiang Mai - Khao Lak
Den meget oplevelsesmættede del af rejsen er 

ved at være forbi nu. I skal meget tidligt op for 

at køre i minibus tilbage til Chiang Mai, hvor 

flyet direkte til Phuket afgår.

Uden for Phuket lufthavn venter en chauffør på 

at køre jer ca 1½ times tid nordpå til Khao Lak, 

og I kan godt begynde at glæde jer! Foran ven-

ter en hel uge på det skønneste resort, Apsara 

Beachfront Resort, der ligger supergodt ved en 

dejlig bred sandstrand ud til Andamanerhavets 

blå bølger. 

I er fremme på hotellet midt på eftermiddagen, 

hvor jeres værelser formentlig også er klar. 

Indret jer, find badetøjet frem og hop i bølgen!

Overnatning: Khao Lak

Dag 10-15. Khao Lak, afslapning
og mulighed for aktiviteter
Dagene kommer til at gå med at dase på 

stranden, læse en god bog i skyggen, bade i 

havet eller i en af hotellets tre pools og i det 

hele taget nyde de 4-stjernede faciliteter, som 

hotellet byder på. 

I har tre restauranter at vælge mellem, når 

maven knurrer, og udvalget er ganske overvæl-

dende fra internationale klassikere til thai-spe-

cialiteter og frisk fisk og skalddyr. En af restau-

ranterne serverer en stor buffet, mens de andre 

serverer a la carte. Har I lyst til at prøve noget 

andet, kan I hoppe på en tuk-tuk eller i en taxa 

og køre ind til Khao Lak by eller en af de andre 

strandstrækninger i området. 

Skulle I have behov for flere oplevelser, så er 

der mange muligheder for aktiviteter i området. 

En af de mest oplagte er nok at booke en hel-

dagsudflugt til Similan-øerne, som ligger et par 

Nordthailand - mageløse oplevelser og strandferie
17 dage

timers sejlads ud for kysten. Bedre snorkling og 

smukkere strande findes ikke i hele Thailand. I 

møder farvestrålende koralfisk, og måske stik-

ker en havskildpadde sit sjove hoved op over 

overfladen og hilser på jer. Man besøger typisk 

tre forskellige øer i øgruppen, alt efter hvilke 

der er åbne for sæsonen. Øerne udgør en natio-

nalpark og myndighederne sørger for, at de 

enkelte øer ikke belastes over evne. 

Bland andre aktivitetsmuligheder kan I vælge at 

besøge den store Khao Sok-nationalpark, som 

er en af verdens ældste regnskove. Her kan I 

opleve tæt jungle, kalkstensbjerge og brusende 

vandfald. I kan opleve godmodige elefanter på 

helt tæt hold, overnatte i safaritelt i junglen og 

sejle i kano i eventyrlige mangrovelandskaber.

Det er også muligt at tage en dagstur ud til 

den smukke Phang Nga Bay, hvor man kan 

sejle i speedbåd eller i et roligere tempo i kajak 

rundt mellem grønne kalkstensøer, som skyder 

dramatisk op gennem havoverfladen.

Overnatning: Khao Lak

Dag 16. Khao Lak og hjemrejse
I har det meste af dagen til rådighed til at sige 

ordentlig farvel til stranden og Thailand for 

denne gang. Sidst på eftermiddagen bliver I 

hentet på hotellet og kørt til lufthavnen i Phu-

ket, hvor I tjekker ind hele vejen til København. 

I har dog et stop i Bangkok omkring midnatstid.

Dag 17. Ankomst til Danmark 
I ankommer til Danmark tidligt om morgen.
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I Khao Sok-nationalparken kan I opleve mangrove-
landskaber fra en kajak og hilse på makakaber og 
også gibbonaber, hvis I er heldige

I midten til højre: Similan-øerne kan nås på en dagstur og byder på Thailands bedste snorkling.

KHAO LAK – STRAND, STRAND 
OG ATTER STRAND

Rejsen slutter med en hel uge på et skønt 
resort på Khao Lak-stranden på Thailands 
vestkyst ud mod Andamanerhavet. Khao Laks 
strande er brede, hvide og på ingen måde 
overrendte, og de ligger perfekt i forhold til 
forskellige aktiviteter, hvis man søger afveks-
ling fra solsengen. 

En dagstur til Similan-øerne er oplagt, mens 
man bor på Khao Lak-stranden. Her kan man 
opleve Thailands absolut bedste snorkling. 
Tæt på venter også oplevelser i junglen i den 
store Khao Sok National Park, som er en af 
verdens ældste regnskove.
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BANTHAI VILLAGE   +   
Chiang Mai

Skønt hotel med super god beliggenhed i kort gåafstand fra den gamle 

bykerne og natmarkedet. Værelserne ligger i 2-etagers bygninger 

rundt om en mindre pool, og det er lykkedes at skabe en fin oase- 

stemning i hotellets have. Man får lyst til at slå sig ned i den hyggelige 

reception med smukke mørke træmøbler. 

Alle værelser har egen lille balkon eller terrasse. Ved poolen findes 

en hyggelig bistro, som serverer morgenmad, sandwich og salater til 

frokost og klassiske thai-retter til aften. Også et hyggeligt sted at få en 

drink efter dagens oplevelser.

THE QUARTER  +
Pai

Dejligt centralt beliggende resort midt i Pai by med kun 36 værelser 

fordelt i ni charmerende små huse, hver med fire værelser, der alle har 

egen terrasse eller balkon.

Værelserne er smagfuldt indrettede og udstyret med aircondition, sik-

kerhedsboks, tv, kaffe- og tefaciliteter. En stor swimmingpool og et 

hyggeligt poolområde ligger tæt ved restauranten, hvor der også er 

gratis WiFi. Et spændende design og en perfekt beliggenhed gør dette 

lille velfungerende resort til Pais bedste hotel.

Nordthailand - mageløse oplevelser og strandferie
17 dage
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APSARA BEACHFRONT RESORT AND VILLAS 
Khao Lak

Dette resort med skøn beliggenhed ved den smukke og forholdsvis stille 

Khao Lak-strand på Thailands vestkyst er opdelt i et område med hotel-

værelser og et område med villaer. Hotelværelserne er rummelige og 

smukt indrettet i tropisk stil. Alle har balkon eller terrasse med udsigt 

over enten haven eller poolen og byder på alle fornødenheder – her 

mangler absolut intet.

Der er store fællesområder på resortet, som kan benyttes af alle gæster, 

uanset om man bor i værelser eller villa, med hele tre pools ud mod 

havet og tre restauranter. På Kinnaree serveres der morgenmad og en 

stor international buffet til frokost og aften. Napalai-restauranten ser-

verer a al carte retter fra det velsmagende thailandske køkken og Zeus 

Beach Bar serverer BBQ og forskellige andre lækkerier i strandkanten.

Pool villa

Deluxe værelse med havudsigt



Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på  
www.stjernegaard.dk  

Oplevelser for livet

Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby
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rejser@stjernegaard.dk
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