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Stjernegaards Thailand
Vi har rejst Thailand tyndt siden begyndelsen af
1980’erne og kender alle hjørner af landet. Vi er stadig
vilde med landet og bliver ved med at vende tilbage, fordi
Thailand er noget helt særligt.
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SYDLIGE THAILAND

Thailand har udviklet sig rigtig meget de seneste årtier,
og der er strandområder, hvor turismen er blevet massiv - desværre på bekostning af den thailandske charme.
Men der er heldigvis også masser af fantastiske steder,
hvor man kan møde det uspolerede Thailand. Det er
disse steder, vi selv holder så meget af, og som er skyld
i, at vi vender tilbage igen og igen.
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I dette katalog finder I rejseforslag og nøje udvalgte
hoteller, som vi kender ned i mindste detalje, så vi er i
stand til at give jer den bedste rådgivning, når rejsen skal
sammensættes. Hvis ingen af rejseforslagene passer helt
til jeres ønsker, laver vi meget gerne en rejse, der er helt
skræddersyet til jer.
Stjernegaard er jeres forsikring for god rådgivning og
kvalitet på ferien, så Thailandsrejsen bliver en succes …
endnu engang.

Koh Lipe
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VORES THAILAND
Vi elsker Thailand, så simpelt er det! Fra bjergene
i nord til de små øer i syd. Vi har rejst der siden
begyndelsen af 1980’erne, og vi kender hver en
krog af landet. Og hold da op, hvor er der sket
meget, siden vi var der første gang...
I dag er det vigtigere end nogensinde at vide, hvor de
gode steder er. Vi rejser til Thailand flere gange om
året for at være opdateret på udviklingen, se nye
steder og opleve nye ting, og vi besøger løbende
de hoteller, vi benytter. Derfor er vi altid i stand til
at rådgive jer og finde den rejse, der passer til jer,
hvad enten I rejser alene, som par, med venner
eller familie – måske endda med flere generationer.
Vi bestræber os altid på at tilføje ekstra dimensioner til rejsen, så I får nogle skønne rejseoplevelser
med hjem. Vi har et stort udflugtsprogram, og vi
anbefaler, at I kombinerer strandene med andre
oplevelser - det kunne være i det magiske Nordthailand, i nationalparkerne eller i pulserende
Bangkok. Dermed ser og mærker I det ægte Thailand, og I møder befolkningen, der gør sig så
umage for, at I skal føle jer velkommen.

Skønne
hoteller
med sjæl

Stjernegaard sørger for alt det praktiske – I skal
bare nyde rejsen. Når I kommer hjem med en
følelse af at være totalt genopladet – så har I rejst
i vores Thailand!
500 Rai Floating Resort, Khao Sok

Koh Jum Beach Villa, Koh Jum

Kayao Island Resort, Koh Yao

Phi Phi Relax , Phi Phi Island

VORES FAVORITHOTELLER
Uanset hvor i Thailand I rejser, så
er hotellerne jeres vigtige oaser.
Vi har vores favoritter rundt om i
landet - det handler om beliggenhed og ikke mindst om den stemning og atmosfære, man mærker i
det øjeblik, man tjekker ind. Det
behøver ikke at være dyrt - men
det skal være dejligt!

High Season Pool Villa & Spa, Koh Kood
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Lala Mukha, Khao Yai

Bølgeskvulp og bare tæer

ROLIGE
STRANDE
OG SMÅ
RESORTS

Krabi, Koh Jum og Koh Lanta - 17 dage
På denne rejse har vi lagt særlig vægt på at finde rolige strande med små og hyggelige hoteller, hvor
der aldrig er mere end få meter til strandkanten. I begynder med 5 nætter på den skønne Tup Kaekstrand i den nordlige ende af Krabi-området, langt væk fra de tætpakkede områder, som charterturismen for længst har sat sig på. Her har vi fundet et par dejlige hoteller med den mest fantastiske udsigt
ud over Andamanerhavet, med supergode restauranter og den helt rigtige, afslappede stemning.

Krabi

Næste stop er den lille ø, Koh Jum, der ligger med spektakulær udsigt over Andamanerhavet. Her
kan I vælge mellem to meget små resorts, der begge dyrker barfodsstemningen til perfektion.

Koh Jum

Rejsen slutter på Koh Lanta, hvor I oplever lidt mere liv på stranden. Igen skal I bo med udsigt over
havet, med nem adgang til gode restauranter og med muligheder for udflugter ud til de små øer i
den nærliggende marinenationalpark. Spark skoene af og oplev Thailand på bare fødder!
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

Krabi

5 nætter

Tup Kaek Sunset Beach Resort (+) Dusit Thani Krabi Beach Resort (+)

Koh Jum

4 nætter

Koh Jum Resort 

Koh Jum Beach Villas 

Koh Lanta

5 nætter

Koh Lanta Relax Bay Resort 

Twin Lotus 

Koh Lanta

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Se hotelbeskrivelser på side 56, 57 & 59

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I sætter jer til rette i Thai Airways’ gode fly og
letter fra Københavns Lufthavn midt på eftermiddagen. Der er god tid til både at spise, se
film og sove, inden flyet sætter hjulene på landingsbanen i Suwanabhumi-lufthavnen i Bangkok tidligt næste morgen.

til hotellet. Omkring ved frokosttid er I fremme
på jeres hotel. Både Tup Kaek Sunset Beach
Resort (kategorien Godt) og Dusit Thani Krabi
Beach Resort (Ekstra godt) ligger på en virkelig
skøn strand, så efter mange timers rejse føler
I med største sandsynlighed, at I er havnet det
helt rigtige sted.

Dag 2. Ankomst til Thailand
og videre til Krabi
I skifter fly i Bangkok og flyver det sidste stykke
til Krabi, hvor en chauffør venter på at køre jer

Dag 3-6. Krabi
De næste dage kan I nyde en fabelagtig udsigt
over havet og de grønne kalkstensøer, der
skaber det smukkeste perspektiv, man kan

forestille sig. Slå jer ned i liggestolen, tag en
svømmetur i poolen eller i havet og spis lækker
mad på resortet eller nogle af nabohotellerne.
Det er oplagt at hyre en longtailbåd og sejle
ud til nogle af øerne for at snorkle mellem farverige fisk og koraller, og har man lyst til lidt
mere liv, end jeres egen strand kan byde på,
så kan man tage en taxa til Ao Nang-stranden, som har masser af restauranter, barer
og butikker fyldt med brugskunst, smykker og
andet godt. Køreturen tager ca. 30 minutter.

I Krabi kan I nyde den spektakulære udsigt over Andamanerhavet og stilheden langt væk fra de
tætpakkede strande.
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Bølgeskvulp og bare tæer
Krabi, Koh Jum og Koh Lanta - 17 dage
Dag 7. Krabi - Koh Jum
Efter denne gode begyndelse skal I nu videre
til den lille ø, Koh Jum, som ligger i Andamanerhavet lidt længere syd på. I bliver hentet
på hotellet om formiddagen og kørt til Lam
Kruat Pier, hvor hotellerne i højsæsonen henter jer i longtailbåd og sejler jer direkte til
jeres hotel på Koh Jum - en dejlig autentisk
måde at ankomme på.
I skal bo på Ting Rai-stranden (Godt) eller
Golden Pearl-stranden (Ekstra godt) - i begge
tilfælde vil I opleve en dejlig afslappet stemning langt væk fra masseturismen.
Dag 8-10. Koh Jum
De næste dage kan I nyde det oprindelige Thailand, som det var dengang, hvor det kun var
de rygsæksrejsende, der fandt helt ud på de
små øer. Her er det badfodsferie, der er i højsædet, og de forholdsvis få hoteller på øen er
gode til at dyrke stilen og sætte stemningen.
I spiser fabelagtig god mad direkte på stranden, bl.a. med fokus på de råvarer, der bringes frisk ind fra havet hver dag. Tilsat gode
thailandske krydderier og vendt på grillen
smager de forrygende sammen med en kold
Singha-øl.
I bliver ikke overanstrengt på Koh Jum - det
er en lille ø med få aktiviteter. I kan dog få
jer nogle gode vandreture i højlandet midt

Koh Jum Resort, Seaview Bamboo Cottage.
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på øen og evt. besøge den lille hovedby med
havn, skole og godt lokalt liv.

en dag og sejle ud i det store ørige, der udgør
en marinenationalpark. Her finder I god snorkling og dykning og nærmest øde strande.

Dag 11. Koh Jum - Koh Lanta
Når I er færdige med morgenmaden, tager
I plads i hotellets longtailbåd, som sejler jer
til Saladan Pier på Koh Lanta, og her venter
jeres næste hotel med en bil, der kører jer til
hotellet, som selvfølgelig
ligger direkte på en af Lantas skønne strande.
Selvom I allerede er godt
vant, så bliver I uden tvivl
glade, når I ser stranden og
mærker den gode stemning,
I skal omgives af på den sidste del af rejsen.

”

Under havets overflade er der masser at se
på i form af fisk og koraller i alle regnbuens
farver, og man behøver ikke kaste sig ud i dykning med flaske for at opleve det - man kan se
rigtigt meget fra overflade
med snorkel og maske, og
bådførerne er gode til at
finde steder, hvor vandet
er roligt. Inde på strandene
kan I være heldige at se
Ved solnedgangstid
leguaner - de er ufarlige,
selvom vi anbefaler, at I
kan I nyde den totale
holder en vis afstand.
stilhed på jeres hotel,

mens solen synker ned
i Andamanerhavet - et
betagende syn der lagrer sig på nethinden

Dag 12-15. Koh Lanta
I slapper af på stranden, og
hvis I trænger til afveksling,
er der er mange udflugtsmuligheder på Lanta: I kan klatre i grotter i
øens nationalpark, og I kan sejle i kajak gennem mangroveskoven og opleve frække aber,
der følger med fra land.
I kan også besøge den hyggelige gamle havneby, Ban Ko (Lanta Old Town), og Saladan,
som I ankom til – her finder I massevis af gode
restauranter, mange af dem på pæle i havet. I
kan leje en longtailbåd eller en speedbåd for

Ved solnedgangstid kan
I nyde den totale stilhed
på jeres hotel, mens solen
synker ned i Andamanerhavet - et betagende syn.

Dag 16. Koh Lanta og hjemrejse
I har det meste af dagen til rådighed på
stranden, inden I desværre må lukke kufferten
igen. Jeres chauffør kører jer til Krabis internationale lufthavn – en tur på et par timer.
I flyver herefter til Bangkok, hvorfra flyet til
København afgår lidt over midnat.
Dag 17. Ankomst til Danmark

De thailandske kyster kan udforskes med kajakker, som man kan låne eller leje på hotellerne.

En longtailbåd med fører kan lejes for en rimelig sum penge og udvider jeres radius betragteligt. De lange piskeris-lignende motorer larmer en del, men
man kommer at holde af lyden – den hører bare til her.
7

Storby, luksuscamp og ø-liv
Bangkok, Khao Yai National Park og Koh Samet - 17 dage
Denne rejse kombinerer tre ting, vi holder meget af: pulserende storbyliv, frodig regnskov
med masser af dyreliv og afslapning på en af de skønne øer i Siambugten. I begynder i
Bangkok, hvor I skal opleve eksotiske Chinatown, det smukke kongepalads med Thailands
vigtigste buddha-figur, sejle på den travle Chao Phraya-flod og selvfølgelig også shoppe i
Bangkoks mange lækre butikker og markeder.
I Khao Yai National Park skal I bo i luksussafaritelte midt i naturen. Jeres telt er udstyret
med alle tænkelige faciliteter, så I skal ikke gå på kompromis for at få en tilbage-til-naturen-oplevelse. I har fuldt program i nationalparken med safari både dag og aften og gode
chancer for at se elefanter, gibbonaber og mange andre dyr.

Khao Yai National Park
Bangkok
Koh Samet

Herefter har I fortjent at slappe af på den lille skønne ø Koh Samet i Siambugten på et
hotel i strandkanten, hvor I samler tankerne under solens stråler.
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Bangkok

3 nætter

Grand China Hotel (+)

Pathumwan Princess Hotel (+)

Khao Yai National Park

3 nætter

Lala Mukha Tented Resort

Lala Mukha Tented Resort

Koh Samet

8 nætter

Baan Sup Pa Rod 

Sai Kaew Beach Resort (+)

Se hotelbeskrivelser på side 42, 46 & 47

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver med Thai Airways fra København til
Bangkok.
Dag 2. Ankomst til Bangkok
I bliver kørt til Grand China Hotel (kategorien
Godt), der ligger midt i den meget autentiske
Chinatown, eller det skønne Pathumwan Princess (Ekstra Godt), der ligger centralt på Siam
Square. Mens jeres værelser bliver klargjort,
kan I gå en tur i Chinatown, eller, hvis I bor på
Pathumwan Princess, slappe af ved hotellets

store pool, der ligger i en have på 7. sal med
udsigt over byen.
Dag 3-4. Bangkok, byens seværdigheder
I har to dage til rådighed i byen, og der er
et par oplagte steder, I skal se. Det gælder
bl.a. byens imponerende kongepalads, Grand
Palace bygget i 1782 – et stort område beståede af mange overdådigt udsmykkede paladser, templer og åbne pladser. Overfor Grand
Palace ligger Wat Po, Bangkoks ældste tempel med den kæmpestore hvilende buddha. I

Bangkoks templer mærker man for alvor den
store rolle, som religionen spiller for thailænderne i hverdagen.
En gåtur gennem Chinatown bør også være på
jeres liste. Her oplever I et spændende folkeliv,
hvor bydelens indbyggere (og modige turister)
spiser snacks fra eksotiske gadekøkkener, herunder ting som vi i vores verdensdel næppe
vil betegne som snacks. I templerne kan man
skimte den fede kinesiske buddha gennem
osen fra de mange røgelsespinde.

Ved Khao Yai National Park indkvarteres I i meget smukke omgivelser på Lala Mukha Tented Resort. I går dog på ingen måde på kompromis med komforten jeres telt har rigtige senge, air condition og naturligvis eget bad.
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BANGKOK BY NIGHT MED TUK-TUK GENNEM BYEN
Tilkøb en aftenudflugt med tuk-tuk gennem byen,
hvor I får varmen, de eksotiske dufte og den
vibrerende stemning helt ind under huden. I smager byens bedste and, går gennem pulserende
Chinatown og ser, hvordan næste dags offergaver
til templerne fremstilles.
I tøffer videre til Wat Pho, hvor I går ind ad bagdøren og oplever aftenstemningen i templet. Ad
smalle stræder kører I til den gamle del af Bangkok
og stiller jer op i køen ved en lokal restaurant, der
serverer en proper Phad Thai.

9

KHAO YAI NATIONAL PARK
Khao Yai er en såkaldt monsunskov og en af
Thailands største nationalparker. Den er en del
af et endnu større skovareal, der figurerer på
UNESCOs liste over verdens naturarv, og dyrelivet er ganske imponerende.
Her kan I møde 300 forskellige fuglearter og
en af Thailands største forekomster af de
smukke næsehornsfugle. Blandt parkens pattedyr kan nævnes elefanter, bjørne og makakog gibbonaber.
I bor lige uden for parken på et skønt resort,
som på fineste vis har inkorporeret naturen i
omgivelserne.

10

Storby, luksuscamp og ø-liv
Bangkok, Khao Yai National Park og Koh Samet - 17 dage
Dag 5. Bangkok - Khao Yai National Park,
indlogering i Tented Resort
I kører ud i Thailands spektakulære natur til det
fantastiske Lala Mukha Tented Resort. Jeres
hjem for de næste tre nætter er et telt, men
fortvivl ikke… der er tale om et luksussafaritelt
med rigtige senge,
eget badeværelse,
terrasse og endda
tv og wifi.
Udflugtsprogrammet
begynder
med det samme:
En engelsktalende
guide kører jer til
en kilde, hvor I kan
få en forfriskende
svømmetur i det
klare, kølige vand.

Dag 6. Khao Yai National Park,
safari og vandfald
I kan nyde en kop friskbrygget kaffe eller te på
jeres egen terrasse, når I vågner, og allerede kl.
8 bliver I hentet af jeres guide, der kører jer på
game drive i nationalparken.

Glæd jer til at indtage
en herlig thai-curry og
en kold øl, inden I lægger hovedet på puden
og falder i søvn til
lyden af bølgeskvulp

Omkring solnedgang skal I opleve et særligt fænomen her ved kilden og de huler,
der omgiver den. Som på kommando flyver
tusindvis af flagermus afsted samtidig for at
finde føde, og tilsammen farver de himlen
næsten sort – et fænomen, der gentager sig
hver evig eneste dag.
Tilbage i camp’en nyder I en middag på den
store terrasse med fabelagtig udsigt over bjergene, mens de levende lys blafrer i lanternerne
og skaber lejrbålsstemning. Når trætheden
melder sig, går I tilbage til jeres telt og falder i
søvn til naturens lyde.

Efter frokost, som indtages inde i parken, skal I besøge parkens højeste
vandfald, det 150 meter høje Haew
Narok, der bruser spektakulært ned
i tre ”etager”. Her i området er der
også store chancer for at se vilde elefanter, som kommer for at slikke salt
af stenene.
Middagen indtages inde i parken, og
herefter skal I på endnu en safari for
at spotte de dyr, der er aktive i mørket.

Dag 7. Khao Yai National Park,
let trekking, vandfald og safari
Dagens udflugtsprogram begynder med en let
trekkingtur i junglen, naturligvis med en kyndig
guide til rådighed. Efter frokost skal I besøge
et vandfald så smukt, at det har fået en plads
i filmhistorien.
Det var nemlig her fra Haew Suwat-vandfaldet, at Leonardo DiCaprio og andre filmstjerner (eller deres stuntmen) skulle springe ud
for at komme frem til den hemmelige strand
i storfilmen The Beach fra 2000. I er tilbage i
camp’en tidsnok til et brusebad inden middag
under stjernerne.

Dag 8. Khao Yai National Park - Koh Samet
Der er sceneskift i dag – fra den grønne regnskov til den hvide sandstrand. På Koh Samet
har I to forskellige indkvarteringsmuligheder, det 3-stjernede Baan Su Pa Rod og det
3+-stjernede Sai Kaew Beach Resort, som ligger tæt på hinanden på øens nordøstlige kyst.
Glæd jer til at indtage en herlig thai-curry og
en kold øl, inden I lægger hovedet på puden og
falder i søvn til lyden af bølgeskvulp.
Dag 9-16. Koh Samet, afslapning på stranden
Dagene her på Koh Samets nordøstlige spids
kan tilbringes med at solbade, svømme i havet,
læse gode bøger i skyggen, eller hvad I nu har
lyst til. Hvis I bor på Baan Su Pa Rod, har I
udsigt over Pineapple Beach men ikke direkte
adgang til en sandstrand.
I kan dog følge en sti ind gennem hotellets have
for at komme til Sai Kaew Beach, som er øens
mest populære strand. Bor I på Sai Kaew Beach
Resort – ja, så har I direkte adgang til stranden.
Har I lyst til at være aktive, kan I leje kajakker og udforske kysten fra vandsiden, og vil I
endnu længere væk, kan I besøge den nærliggende Koh Kudee med speedbåd. Dykker- og
snorkelture er også en mulighed – marinelivet
omkring øen er mangfoldigt og farverigt.
På dag 16 bliver I transporteret tilbage til lufthavnen i Bangkok for at påbegynde hjemrejsen.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Rejsen slutter på Koh Samet, en af Siambugtens skønne små øer. Billedet til højre er fra Baan Su Pa Rod (Ananashotellet) i kategorien Godt.
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Sydthailand med Koh Lipe

Ø-HOP
PÅ SKØNNE
ØER I SYDTHAILAND

Koh Lanta, Koh Kradan og Koh Lipe - 17 dage
Hører I til dem, der holder af at sparke skoene af og lægge armbåndsuret væk, så er denne rejse
til tre af det sydlige Thailands allermest charmerende øer noget for jer. I begynder med 5 nætter
på Koh Lanta, en lilleput-ø med et roligt tempo og masser af lokal kolorit. I skal bo direkte på
en finkornet, hvid strand - vælg mellem Relax Bay Resort (Godt) eller Twin Lotus (Ekstra godt).
Herefter hopper I på speedbåden til Koh Kradan - en sand perle i Andamanerhavet. På Sevenseas Resort er alt inden for rækkevidde: meget fine værelser, dejligt poolområde, en rigtig god
restaurant og et farverigt rev med hundredvis af fisk få meter ude i havet.
Efter endnu fire dage tager I speedbåden videre til Koh Lipe, som ligger midt i en marinenationalpark og er den sydligste ø i Thailand - en sand tropeø med kridhvide strande. I skal bo på Mali
Resort, som vi er ovenud begejstret for.
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

Koh Lanta
Koh Kradan

Koh Lipe

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Koh Lanta

5 nætter

Koh Lanta Relax Bay Resort 

Twin Lotus 

Koh Kradan

4 nætter

The Sevenseas Resort 

The Sevenseas Resort 

Koh Lipe

5 nætter

Mali Resort Pattaya Beach 

Mali Resort Pattaya Beach 

Se hotelbeskrivelser på side 56, 58 & 59

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver til Bangkok med Thai Airways og videre
til Krabi.

eventyrlystne, et besøg i den hyggelige gamle
havneby, Ban Ko (Lanta Old Town) og selvfølgelig en tur til natmarkedet i Saladan.

Dag 2. Ankomst til Krabi, videre til Koh Lanta
I bliver kørt til Koh Lanta, en tur på et par timer
i alt, inkl. bilfærgen. Har I valgt kategorien Godt,
skal I bo på Relax Bay Resort, et helt vidunderligt lille sted, hvor man får virkelig meget for
pengene. Har I valgt Ekstra godt, skal I bo på
Twin Lotus, et eksklusivt resort kun for voksen
(+18 år) med skønne og velindrettede villaer.

Området omkring Koh Lanta er spækket med
små tropeøer. Mange er beboede, mens andre
er en del af marineparken, der blev stiftet i
1990. Øen egner sig rigtig godt til at tage på
eventyr i kajak, både langs stranden og ind i
mangroveområderne. Hotellet er behjælpelig
med at arrangere ture for jer, hvis I trænger til
afveksling fra hængekøjen.

Dag 3-6. Koh Lanta
Koh Lanta består af to øer, og begge vores
hoteller ligger på den yderste ø. Koh Lanta er
lang og smal og velsignet
med en række fantastiske
strande.

Dag 7-10. Koh Kradan
Rejsen går videre med speedbåd til Koh Kradan.
I bliver sat af direkte på standen - derfor skal
I også sørge for at have bare
ben og f.eks. klip-klapper på,
så I ikke bliver alt for våde, når I
skal i land. Bagagen bliver bragt
ind på land af mandskabet og
bliver ikke våd.

Hovedbyen Saladan ligger på
den nordlige spids, og her
Kradan er en meget
er stemningen afslappet og
lille ø, og der ligger kun Inde på land står personalet fra
befolkningen meget imødedet skønne Sevenseas Resort
kommende. Antallet af turiganske få hoteller på
klar til at modtage jer, og
ster er ikke overvældende,
den idylliske strand
sammen går I de få hundrede
hvilket betyder, at de store
meter til resortet.
fastfoodkæder endnu ikke
har etableret sig i Saladan, men der er masser
af hyggelige restauranter, mange af dem byg- Kradan er en meget lille ø, og der ligger kun
ganske få hotellet på den idylliske strand.
get på pæle i vandet.
Opholdet på Koh Kradan byder dog på en del
Der er flere udflugtsmuligheder på Lanta: Natio- udflugtsmuligheder på øen og de omkringlignalparken med grotterne for de adrætte og gende paradisøer. Under overfladen venter et
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sammensurium af koraller i alverdens farver
og mærkværdige dyr, der iagttages gennem
dykkermasken, mens I flyder rundt i det turkisgrønne hav.
Marineparkens enestående landskab er præget
af de hundrede meter høje kalkstenklipper, der
står majestætisk som grønne toppe. Sejl i havkajak omkring Koh Kradan eller tag på udflugt til
Emerald Cave på Koh Mook, som ligger lige over
for Kradan - det er næsten et must. Her svømmer man ind gennem en 70 meter lang, mørk
tunnel, hvorefter Emerald Cave åbenbarer sig
som en vidunderlig smuk hule med en lagune
af smaragdgrøn vand omgivet af høje klipper.
Dag 11-16. Koh Lipe
Det er igen blevet tid til at flytte ø, og denne
gang går turen til Koh Lipe. Speedbåden er ca.
tre timer om at nå Koh Lipe, og ved ankomsten
til Koh Lipes smukke strand vil I med stor sandsynlighed føle, at I er havnet det rigtige sted.
I sparker skoene af og tjekker ind i Mali Resorts
hyggelige strandbar, som også fungerer som
reception. Resortet har en meget velfriseret
have, og her finder I også en udendørs restaurant, som ligger sammen med strandbaren. Der
hersker en virkelig god og afslappet stemning
på stedet, og I ankommer tidsnok til at opleve
en bjergtagende solnedgang over havet.
Koh Lipe er den sydligste ø i Thailand - bortset
fra et par ubeboede småøer i nærheden. Øen

er vitterlig et paradis for rejsende og besøges
af en god blanding af unge rygsæksturister og
dem, som er blevet lidt ældre, men som gerne
rejser langt for at finde den helt rigtige og autentiske thaistemning. Vi synes, at det hele minder
lidt om Thailand for 20 år siden. Prisniveauet er
meget lavt og maden god og frisk, uden at man
dog skal forvente finere gastronomi.
I har fem dage til at nyde dette paradis. Meget
tid vil nok gå med at dase på stranden og
svømme og snorkle på revet. En gåtur fra den
ene ende af stranden til den anden og også et
dejligt tidsfordriv. Får man ømme muskler kan
man få en velgørende thaimassage for meget
rimelige penge i Mali Resorts ”massage-sala”
på stranden.
Mali Resorts dykkershop og receptionen tilbyder forskellige halv- og heldagsudflugter med
fokus på både dykning og snorkling, og man
kan bestille madkurv i restauranten til at tage
med. Tag f.eks. en halvdagsudflugt med longtailbåd til de nærliggende øer med et par indlagte snorkelstop, inden I bliver sat af på en øde
ø, hvor I kan spise jeres medbragte madkurv.
På dag 16 begynder jeres hjemrejse. I flyver
fra Hat Yai på fastlandet til Bangkok og skifter
til det direkte fly til København, der afgår over
midnat.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Udflugtsmulighederne er mange på Koh Lipe. Havet lokker med stor sigtbarhed, så husk snorkel og maske.
Øverst: På Mali Resort, Koh Lipe, går alting op i en højere enhed.
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Phi Phi-øerne danner et fantastisk tropisk paradis, og det er et must at leje en speedbåd eller en longtailbåd med fører, så I kan besøger de mange forskellige
bugter, som kun er tilgængelig fra søsiden.
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Tre skønne øer
Khao Lak eller Phuket eller Krabi, Phi Phi og Koh Lanta
17 dage
Bo på små, skønne hoteller med sjæl få meter fra det turkisgrønne hav og oplev den
ægte thailandske gæstfrihed, spis seafood på stranden til små penge og nyd solnedgangen og lyden af bølgernes skvulp fra bungalowens terrasse. I lægger ud med
4 nætter i Khao Lak, en lang strækning med uspolerede strande omgivet af skøn
natur, 4 nætter på Phuket, en mere etableret feriedestination med gode hoteller, et
højt serviceniveau og masser af liv - eller 4 nætter i Krabi, hvor vi har fundet et par
skønne hoteller i den rolige del, langt væk fra masseturismen.

GODE
FAMILIEVÆRELSER
på Relax Bay
Resort

Khao Lak

Krabi
Phuket

Herefter rejser I videre til 4 nætter på Phi Phi-øerne, som ligger midt i et af Thailands allersmukkeste marineområder. Til sidst 6 nætter på Koh Lanta, hvor I bor
på stranden og kan nyde godt af den thailandske charme med små restauranter i
strandkanten.

Phi Phi
Koh Lanta

TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

Khao Lak
eller Phuket
eller Krabi

4 nætter
4 nætter
4 nætter

Apsara Beachfront Resort
Apsara Beachfront Resort
Karon Phunaka 
Swissotel Resort 
Tup Kaek Sunset Beach Resort (+) Dusit Thani Beach Resort (+)

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT / FAMILIEPAKKE

Phi Phi

4 nætter

Phi Phi Relax Beach Resort 

Holiday Inn Phi Phi 

Koh Lanta

6 nætter

Koh Lanta Relax Bay Resort 

Koh Lanta Relax Bay Resort 

Se hotelbeskrivelser på side 52, 54, 56 & 57

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Afgang fra København via Bangkok og videre til
Phuket eller Krabi.
Dag 2. Ankomst til Phuket, Khao Lak
eller Krabi
I bliver kørt til jeres hotel på Phuket, i Khao
Lak eller i Krabi. Har I valgt Khao Lak, skal I bo
på Apsara Beachfront Resort direkte på stranden, og hvis I har valgt Phuket, skal I bo på
enten Phunaka med udsigt over Karonbugten
og Andamanerhavet eller på Swissotel Resort
på hyggelige Kamala Beach.

Har I valgt at begynde jeres ferie i Krabi, står valget mellem Tupkaek Sunset Beach Resort eller
Dusit Thani Krabi Beach. Begge hoteller ligger
virkeligt skønt i den rolige del af Krabi og med
spektakulær udsigt over Phang Nga-bugten.
Dag 3-5. Khao Lak, Phuket eller Krabi
I Khao Lak begynder en afslappende badeferie
på et skønt resort beliggende på en uspoleret
kilometerlang sandstrand omgivet af skøn natur.
Apsara Beachfront Resort ligger direkte på
stranden, og i gå afstand finder I et par små

restauranter i strandkanten, ellers er der
ingen forstyrrende elementer på den kilometer lange strand.
Har I valgt Phuket, så er det Karon- eller Kamalastranden, der venter, og her vil I opleve de
bedste sider af Thailands mest populære ferieø.
Begge steder får I kilometervis af finkornede
strandstrande, og et par mindre strandbyer
med hyggelige restauranter langs promenaden, som danner rammerne og sætter
feriestemningen omkring hotellerne.

Koh Lanta Relax Bay Resort (kategorien Godt) har en fantastisk beliggenhed på et privat strandstykke. Her er alt, hvad I skal bruge: en virkelig god restaurant,
en spa med særdeles rimelige priser og en hyggelig bar, hvor gæsterne samles i solnedgangen.
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Tre skønne øer
Khao Lak eller Phuket eller Krabi, Phi Phi og Koh Lanta
17 dage
Der er et væld af udflugter fra Phuket og Khao
Lak, f.eks. til Khao Sok-nationalparken med
fodring af elefanter og en kajaktur gennem
nationalparken eller en speedbådtur til Similanøerne, som byder på Thailands bedste
snorkling.
Hvis I opholder jer i Krabi, har I adgang til en
skøn strand og masser af muligheder for aktiviteter. Lej f.eks. en longtailbåd og tag på opdagelse mellem kalkstensøerne i Phang Nga-bugten, både over og under havoverfladen.
I kan også køre en tur ind til Ao Nang, den
”store” by i området med butikker og restauranter som perler på en snor. Herfra kan I tage
videre ud til Railay Beach - en af områdets
absolut smukkeste strande.
Dag 6. Phuket, Khao Lak eller Krabi
- Phi Phi
I sejler til Phi Phi, og her bliver I mødt på kajen
af repræsentanter fra Phi Phi Relax Beach
Resort eller Holiday Inn Phi Phi, som sørger for,
at I kommer det sidste stykke med longtailbåd.
Efter 30 minutter langs kysten lægger båden
til på stranden foran resortet. Velkommen til
paradis.
Dag 7-9. Phi Phi
Phi Phi er et af Thailands smukkeste naturområder. Det kunne lyde som en kliché, men
faktum er, at alt går op i en højere enhed på

Hængekøjen kalder på Phi Phi Relax.
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de små junglebeklædte tropeøer. Strandene er
hvide, palmerne svajer i strandkanten og vandet omkring øerne er krystalklart og smækfyldt
med farverige fisk og koraller. Begge vores
hoteller ligger direkte på stranden og fjernt fra den mere
hektiske hovedby, Ton Sai.
Det er oplagt at leje en longtailbåd for en hel eller halv
dag og sejle rundt om øerne,
snorkle ved korallerne, hvor
kolonier af tropefisk holder til,
eller lægge til på en ubeboet
strand og nyde stilheden.

fornemme, at den lokale befolkning er oprigtig
og imødekommende. Der er masser af hyggelige restauranter, mange af dem bygget på
pæle i vandet.

Lej f.eks. en longtailbåd
og tag på opdagelse
mellem kalkstensøerne
i Phang Nga-bugten,
både over og under
havoverfladen

Der findes ikke biler på øen, så
al transport foregår langs kysten i de karakteristiske longtailbåde. Vi foretrækker de mere
rolige områder, og vi er sikre på, at I vil nyde
opholdet på jeres resort - små perler direkte
på egen strand.
Dag 10. Phi Phi - Koh Lanta
I forlader Phi Phis tropiske paradis til fordel
for Koh Lanta, der består af to øer, og vores
hotel ligger på den yderste ø. Det er vores
vurdering, at Relax Bay Resort ligger på den
bedste strand på øen.
Hovedbyen hedder Saladan og ligger kun
10-15 minutters kørsel fra jeres hotel. Her
er stemningen afslappet, og I vil tydeligt

Saladan har også et
mindre natmarked samt
et par hyggelige gader,
hvorfra der sælges alt fra
briller til tøj, mad og elektronik.

Dag 11-16. Koh Lanta
Der er mange udflugtsmuligheder på Lanta:
Nationalparken med grotterne for de adrætte og
eventyrlystne, elefantsafari i junglen midt på
øen og selvfølgelig et besøg i den hyggelige
gamle havneby, Ban Ko (Lanta Old Town) med
100 år gamle velbevarede byhuse, hvoraf flere
er omdannet til restauranter, gallerier eller
små forretninger. Havet omkring Koh Lanta er
spækket med små tropeøer. Mange er beboede, mens andre er en del af marineparken,
der blev stiftet i 1990.
På dag 16 begynder hjemrejsen sidst på eftermiddagen, hvor I bliver kørt til lufthavnen for
at flyve til Bangkok og derfra videre til København.
Dag 17. Ankomst Danmark

Marinelivet ved Phi Phi er fantastisk og let tilgængeligt
fra hotellet.

Tag på udflugt med
longtailbåd til de
mange øer omkring
Phi Phi.

Holiday Inn Phi Phi ligger fabelagtigt godt på sin egen strand.

Hytterne på Phi Phi Relax er bygget i traditionel
thaistil, og den private strand foran er vidunderlig.
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ØERNE I DET SYDLIGE
ANDAMANERHAV
Øerne i det turkisfarvede og klare Andamanerhav er ideelle til badeferier.
Vi holder især af øerne i det sydlige Andamanerhav, som Koh Lanta, Koh Kradan, Koh Mook
og Koh Lipe. Her har vi fundet de helt rigtige
hoteller med den rigtige beliggenhed i strandkanten og med skøn stemning langt væk fra de
travle områder andre steder i Thailand.
Det allerbedste tidspunkt at besøge øerne
i Andamanerhavet er i vintersæsonen fra
november til april. Besøger I øerne i sommermånederne, vil I opleve flere regntimer, men
stadig skønne temperaturer – og lavere priser!

Transporten mellem øerne i det sydlige Andamanerhav
foregår med speedbåd, som sætter jer af på stranden 		
foran hotellet.
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Stranden foran Ten Moons Resort på Koh Lipes Sunrise Beach.

Andamanerhavets perler

BARFODSLUKSUS

Koh Lanta, Koh Kradan og Koh Mook - 17 dage

direkte på
stranden

En rejse til jer, der sætter pris på barfodsluksus, små resorts direkte på stranden og ren
afslapning i et tropisk paradis. De vidunderlige strande på lilleput-øerne i det turkisgrønne
Andamanerhav er det perfekte sted at give efter for sol og strand og få en forfriskende
dukkert i det klare havvand. I skal besøge tre forskellige øer: Koh Lanta og de to mindre
øer, Koh Kradan og Koh Mook.
Fællesnævneren er fantastiske strande og hyggelige resorts, naturligvis direkte på stranden. I lægger ud med 6 nætter på Koh Lanta på det charmerende Relax Bay Resort eller
opgraderingen på Twin Lotus. Herefter sejler I til Koh Kradan - en smuk tur på ca. 1½ time,
hvor I tjekker ind på The Sevenseas Resort, et virkeligt smagfuldt strandhotel.

Koh Lanta
Koh
Koh Kradan Mook

De sidste 5 dage tilbringer I på Koh Mook Sivalai Beach Resort, der ligger helt unikt på en
smal tange af sand med turkisgrønt hav på begge sider.
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Koh Lanta

6 nætter

Koh Lanta Relax Bay Resort 

Twin Lotus 

Koh Kradan

4 nætter

The Sevenseas Resort 

The Sevenseas Resort 

Koh Mook

4 nætter

Koh Mook Sivalai Beach Resort +

Koh Mook Sivalai Beach Resort +

Se hotelbeskrivelser på side 56 & 58

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I forlader Københavns Lufthavn med Thai
Airways via Bangkok og flyver videre til Krabi.
Dag 2. Ankomst til Krabi, videre til Koh Lanta
Ved ankomsten til Krabi lufthavn bliver I mødt
af Stjernegaards engelsktalende guide, der
sørger for transport til Koh Lanta, der består
af to øer, og begge vores hoteller ligger på den
yderste ø. Koh Lanta er lang og smal og velsignet med en række fantastiske strande, og
det er vores vurdering, at Relax Bay Resort og

Bo godt i Twin Lotus Garden View Villa.

Twin Lotus ligger på de to bedste strande på
øen. Hovedbyen hedder Saladan og ligger på
den nordlige spids, kun 10-15 minutters kørsel
fra resortet. Her er stemningen afslappet og
befolkningen meget imødekommende. Færre
turister betyder også, at de store fastfoodkæder ikke har etableret sig endnu, men der
er masser af hyggelige restauranter, mange
af dem bygget på pæle i vandet. Saladan har
et mindre natmarked, et hyggeligt centrum
med ca. 40-50 forretninger, der tilbyder alt fra
T-shirts til elektronik og briller.

Dag 3-7. Koh Lanta
Der er flere udflugtsmuligheder på Lanta: Nationalparken med grotterne for de adrætte og
eventyrlystne, måske en tur på kokkeskole for
at lære at lave de velsmagende thairetter, et
besøg i den hyggelige gamle havneby, Ban Ko
(Lanta Old Town) og selvfølgelig en tur til natmarkedet i Saladan.
Området omkring Koh Lanta er spækket med
små tropeøer. Mange er beboede, mens andre
er en del af marineparken, der blev stiftet i

Tag på opdagelse med kajak ind i Koh Lantas
mangroveskov, her møder I nysgerrige aber, og
senere snorkler I på koralrevet på naboøen.
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Andamanerhavets perler
Koh Lanta, Koh Kradan og Koh Mook - 17 dage
1990. Øriget kan I opleve de næste par uger,
og der er gode snorkelmuligheder og fantastisk dykning.

per, der står majestætisk som grønne toppe.
Sejl i havkajak omkring Koh Kradan eller tag på
udflugt til flagermusgrotterne på naboøen.

ønsker nogle fredelige dage omgivet af turkisgrønt hav og barfodet kan hengive jer til et liv
i fred og ro og i pagt med naturen.

Dag 8-11. Koh Kradan
Det er nu tid til at drage videre. I forlader
resortet og kører til havnen i Saladan ca. 15
min. fra resortet. Færgen fra Koh Lanta afgår
kl. 10:00 og I vil være fremme ved Koh Kradan halvanden time senere efter en behagelig
sejltur om bord på den
moderne speedbåd.

Måske vil I blot nyde The Sevenseas Resort,
der er rejsens bedste hotel. Her er der overalt kælet for detaljerne på det lille førsteklasses strandresort. Restaurant, strandbar og
poolområdet på stranden er opført i lækre
materialer, og maden er værd at rejse efter.
I disse unikke omgivelser har
The Sevenseas Resort skabt
den ideelle balance mellem
moderne bekvemmeligheder og
eksotisk ø-luksus.

Lydscenen er tunet ind på bølgeskvulp og
fuglekvidder, som ind i mellem bliver akkompagneret af brummen fra en forbipasserende
longtailbåd i det fjerne. Dagen tilbringes udendørs på stranden, ved poolen eller i det varme
havvand og sulten kan stilles med et billigt
veltilberedt måltid i restauranten på stranden.

Ved ankomsten til Koh
Kradan står personalet klar på stranden,
og sammen går I de
få hundrede meter til
The Sevenseas Resort,
hvor det i øvrigt er
oplagt at spise frokost
på strandrestauranten.

Der er næsten 360
graders strand omkring
Sivalai Beach Resort,
der ligger på en sandtange, der stikker ud
fra Mook-øen

Opholdet på Koh Kradan byder på et væld af
udflugtsmuligheder på øen og de omkringliggende paradisøer. Under overfladen venter et
sammensurium af koraller i alverdens farver
og mærkværdige dyr, der iagttages gennem
dykkermasken, mens I flyder rundt i det turkisgrønne hav.
Marineparkens enestående landskab er præget af de hundrede meter høje kalkstenklip-

Mindre end 30 meter fra strandkanten ved
Sevenseas Resort, Koh Kradan, finder I et af
Andamanerhavets flotteste koralrev.
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Dag 12-16. Koh Mook
Det er tid til at forlade Koh Kradan og The Sevenseas Resort
for at sejle til Koh Mook, en
sejltid på kun 30 minutter. Ved
ankomsten til Koh Mook er personalet klar til at hente jer fra
færgen. Få minutter senere står I midt i på den
hvideste strandstrand i de mest fantastiske
omgivelser. Velkommen til endnu en lille perle:
Koh Mook Sivalai Beach Resort.
Det lyder måske som en kliché, men dette lille
resort er virkelig fantastisk! Der er 360 graders
strand omkring Sivalai Beach Resort, der ligger
på en sandtange, der som en finger stikker ud
fra Mook-øen. Koh Mook er stedet for jer, som

Lej en longtailbåd eller resortets speedbåd og
tag på opdagelse på øerne Koh Rock, Koh Ma
eller Koh Chuek, som ligger i nærheden.
Gå på oplevelse i de naturskabte grotter, der
åbner sig som katedraler i kalkstenbjerget.
Nogle grotter er så store, at I kan sejle gennem dem i de karakteristiske longtailbåde, der
i øvrigt kan hyres en hel dag for ca. 2-300 kr.
Den mest kendte er smaragdgrotten (Emerald
Cave), som man ved ebbe kan svømme gennem - en 70 meter lang tunnel, som munder
ud i et drømmesyn af en lagune med en kridhvid sandstrand.
På dag 16 begynder hjemrejsen. I sejler ind til
fastlandet og kører til Krabi lufthavn, hvorfra I
flyver med Thai Airways til Bangkok og videre
til København.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Hvis I vælger at opgradere til en villa i første række på Sevenseas Resort, får I denne udsigt inde fra
villaen hen over jeres private sala og ned til vandet.

Havkajakken ligger klar på stranden foran Sevenseas Resort.
Øverst: De sidste 5 dage tilbringer I på Sivalai Beach Resort på Koh Mook, der ligger helt unikt på en smal tange af sand med turkisgrønt hav på begge sider.
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FLERE
OPLEVELSER
Forlæng med
en ekstra dag i
nationalparken

ELEFANTER OG REGNSKOV
Kombinér jeres badeferie med oplevelser i
regnskoven i Nordthailand eller i Khao Sok-nationalparken mod syd. Her kan I bl.a. møde
aber, et hav af fugle og ikke mindst elefanter.
På et besøg ved Elephant Hills hjælper I
mahout’en med at fodre de højt respekterede dyr og skrubbe deres tykke hud – noget
som de virkelig sætter pris på. I sejler i kano
gennem regnskoven og overnatter i luksussafaritelte, hvor I falder i søvn til junglens lyde.
Vælger I to nætter på Elephant Hills, har I en
nat i junglen og en nat på en flydende camp
på Cheow Larn-søen.

Elephant Hills: Et ophold på den flydende camp på Cheow Larn er magisk. Alle værelser har privat
terrasse og egen kajak.
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Elephant Hills: Både på campen i junglen og på søen
oplever I naturen fra jeres egen kajak.

Strande og junglesafari
Khao Lak, Khao Sok National Park og Koh Samui eller Krabi
17 dage
Det oplagte valg til jer, der vil kombinere et par af Thailands bedste strande med en helt
unik naturoplevelse i Khao Sok National Park. I begynder med 4 nætter i Khao Lak, hvor
I skal bo direkte på stranden på Apsara Beachfront Resort. Herefter går turen til Khao
Sok-nationalparken med naturoplevelser i overflod.
I skal vaske og fodre elefanterne, sejle i floddeltaet og trekke i junglen, og I overnatter i luksuriøse afrikanske safaritelte - den første overnatning i camp’en tæt ved elefantlejren, den næste
på Cheow Larn-søen på det flydende resort med privat kajak fortøjet ved jeres terrasse.

Koh Samui

Khao Sok
Khao Lak

De sidste 8 nætter tilbringes på stranden på Koh Samui eller i Krabi. Nyd livet på stranden med
alle de muligheder, der giver, i form af sejlture med longtailbåd, snorkling og måske dykning,
og spis jer mætte i den dejlige krydrede thaimad, mens I graver fødderne ned i sandet.

Krabi

Bemærk! Elephant Hills’ camp på Cheow Larn-søen tillader ikke børn under 7 år.
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Khao Lak

4 nætter

Apsara Beachfront Resort and Villa 

Apsara Beachfront Resort and Villa 

Khao Sok National Park

2 nætter

Elephant Hills Tented Camp

Elephant Hills Tented Camp

Koh Samui
eller Krabi

8 nætter
8 nætter

Samui Palm Beach Resort 
Tup Kaek Sunset Beach Resort (+)

Rocky´s Boutique Resort 
Dusit Thani Beach Resort (+)

Se hotelbeskrivelser på side 51, 52, 53 & 57

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I forlader Københavns Lufthavn og flyver til
Phuket via Bangkok.
Dag 2. Ankomst til Khao Lak
I bliver kørt til jeres hotel i Khao Lak, og I har
nu 4 dage til at nyde Andamanerhavets glitrende blå hav og den skønne strand ved
Apsara Beachfront Resort.

restauranter er begrænset, hvis man sammenligner med den travle Phuket lige syd for. Nyd
driverlivet på Apsara Beachfront Resort, hvor
omdrejningspunktet er stranden med restaurant, swimmingpool og havkajakker, der ligger
klar til brug. Khao Lak er et godt udgangspunkt
for udflugter. Besøg fx de fantastiske Similanøer på en heldagsudflugt eller sejl i kajak rundt
om James Bond Island i Phrang Nga-bugten.

Dag 3-5. Khao Lak, mulighed for aktiviteter
I Khao Lak hersker der en meget afslappende
stemning, og udbuddet af forretninger og

Dag 6. Khao Lak - Khao Sok
I bliver nu kørt nordpå til Phang Nga-provinsen og Khao Sok-nationalparken, og det er

nu blevet tid til at opleve regnskovens største
dyr. Der venter jer et par spændende timer i
selskab med en mahout og hans tons tunge
trækdyr. I skal være med i den daglige pleje
af elefanterne. Maden skal tilberedes, elefanterne fodres, de skal have et bad og den tykke
hud skal skrubbes. Alle, børn som voksne, får
en oplevelse for livet.
Efter en dejlig frokost skal I ned ad floden i
kanoer. Nyd sceneriet og det spændende dyreliv - I kan være heldig at se f.eks. næsehornsfugle og krybdyr, der soler sig på flodbredden.

Genopladning i Thailand for børn og voksne er en god investering.
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Elephant
Hills Camp i Khao
Sok National Park
I bor en nat i
elefantlejren og
en nat på søen

Unik indkvartering på Cheow Larn-søen, Elephant Hills
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Øverst: Elephant Hills, Khao Sok-nationalparken med en af
landets bedst beliggende pools.

I Khao Sok tilbringer I dagen sammen med elefanterne, og I er med i den daglige
pleje af dyrerne. I tilbereder maden og skrubber den tommetykke elefanthud, så
elefanten trutter af glæde.

Strande og junglesafari
Khao Lak, Khao Sok National Park og Koh Samui eller Krabi
17 dage
En imponerende klippevæg rejser sig 100
meter mod himlen og i dette frodige område
ligger jeres camp. I indkvarteres i 12 m2 store
afrikanske luksussafaritelte med eget badeværelse og rigtige senge. Inden aftensmaden
kan I få undervisning i tilberedelsen af traditionelle thailandske retter. Efter maden
går snakken livligt blandt campens
gæster, mens der laves eksotiske
drinks i Jungle Explorer Club Bar.
Dag 7. Khao Sok National Park
I vågner til lyden af junglens dyr, der
er fuglekvidder i buskene og fra de
høje trætoppe lyder gibbonabernes
territoriale opkald, der går som et
ekko igennem dalen. Efter morgenmaden kører I afsted til den enorme
Cheow Larn-sø ved dæmningen.

i en højere enhed: udsigten, indkvarteringen,
maden i den lille restaurant og ikke mindst det
engagerede værtspar, som arrangerer ture på
søen og sørger godt for gæsterne.

Efter frokost har I mulighed for en kanotur eller
en svømmetur i
det klare vand. Om
aftenen serveres
der endnu en lækker middag, og der
er mulighed for at
Opad det smaragdgrønne komme med en af
vand skyder kalkstenslokalguiderne på
bjerge, og regnskoven
aftensafari, hvor I
er levested for områdets kan opleve natdyrene i deres rette
rige dyreliv
element.

I går om bord i båden og sejler ud i Thailands
smukkeste natursceneri. Opad det smaragdgrønne vand skyder kalkstensbjerge, og regnskoven er levested for områdets rige dyreliv,
vilde elefanter, den sjældne asiatiske okse,
vildsvin, næsehornsfugle, forskellige abearter,
hundredvis af tropiske fugle, padder, krybdyr
- ja sågar de store kattedyr - så det er med at
have kameraet parat!
Ved frokosttid ankommer I til bunden af søen,
hvor camp’en er placeret på flydende pontoner i søen. Stedet er helt unikt, og alt går op

Dag 8. Khao Sok National Park Koh Samui eller Krabi
Efter morgenmaden er det tid til at opleve
regnskoven til fods. I går ad smalle stier gennem det frodige landskab, og undervejs vil
guiden fortælle om plante- og dyrelivet i regnskoven.
Her er nok at opleve, tropiske løvtræer med
enorme rødder, orkideer, palmer og bregner.
En makak- eller langurer-abe svinger sig mellem grenene og skræpper til et par kollegaer.
Lydscenen er massiv og efterlader jer med et
indtryk af regnskovens mangfoldige dyreliv.

Efter frokost er det tid til at sige farvel til
jeres værtspar og Cheow Larn-søen. I har to
muligheder for de næste 8 nætter: Koh Samui
i Siambugten eller Krabi på fastlandet ud til
Phang Nga-bugten.
Dag 9-16. Koh Samui eller Krabi
Hvis I har valgt at bo på Koh Samui i Siambugten, kan I vælge mellem Samui Palm Beach på
Buphutstranden (kategorien Godt) og Rocky´s
Boutique Resort, der ligger for sig selv ca.
1,5 km syd for Lamai-stranden (Ekstra Godt).
Uanset, så bor I lige ud til vandet og med
noget af Thailands bedste marineliv inden for
rækkevidde. Det er oplagt at tage på snorkeleller dykkerture for at kigge på farvestrålende
fisk og koraller. Besøg evt. også naboøerne
Koh Tao og Koh Phangan.
Har I valgt at tilbringe dagene i Krabi, så står
valget mellem Tubkaek Beach Resort (kategorien Godt) eller Dusit Thani Krabi Beach (Ekstra Godt). Begge ligger i dejlig fred og ro, med
spektakulær udsigt over Phang Nga-bugten og
langt væk fra de travle områder, som Krabi ellers
er kendt for. Ude i bugten ligger kalkstensøerne, som kan udforskes fra en longtailbåd,
og under overfladen venter fisk og koraller.
På dag 16 køres I sidst på eftermiddagen til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.
Dag 17. Ankomst Danmark

Koh Samui Palm Beach på Buphutstranden.
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NORDTHAILAND, NATUR OG KULTUR
I det nordlige Thailand er buddhismen meget
stærk, og derfor finder I rigtigt meget kulturarv
i området i form af smukke guldbelagte templer. Hverdagslivet på markederne, i de kringlede
gader og ude på landet er også en fin oplevelse.
Nordthailand er også hjemsted for en del minoriteter, som f.eks. hmong- og longneck-folket,
som bor i landsbyer spredt ud i det bjergrige
område. I kan besøge dem på vandreture eller
endda overnatte hos dem i landsbyen - en oplevelse, der virkelig brænder sig fast i erindringen.

Øverst: Doi Suthep-templet i bjergene uden for Chiang Mai er et af Nordthailands helligste steder. Her vil I opleve en magisk stemning.
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Det bedste af Thailand

KULTUR OG
BADEFERIE

Fra nord til syd - 17 dage

Soppong
I begynder rejsen i Chiang Mai, hvorfra det enorme Siamrige blev regeret i mere end 500 år.
KarenHistorien ses overalt i den gamle bydel, hvor I kan se de metertykke mure, der skulle beskytte
landsby
Pai
de mange templer, der var spækket med rigdomme.
Chiang Mai
Mae Hong
Son

Efter et par oplevelsesrige dage flyver I til Thailands vestligste grænseby, Mae Hong Son. Her
skal I vandre i vidunderlig natur og besøge flere af de folkeslag, der lever forskelligt med hver
deres kultur og traditioner, men fælles for dem er deres gæstfrihed og glæden over at vise
deres landsbyer frem. I har en enkelt overnatning under forholdsvis primitive forhold i en
Karen-landsby, men vi tør godt garantere, at det er en stor oplevelse at komme så tæt på en
dagligdag, der er fundamentalt anderledes end vores.
Efter vandring i bjergene og en overnatning i overdådig natur ved Soppong kommer I frem
til kunstnerbyen Pai, hvor kreative sjæle med forkærlighed for smukke landlige omgivelser
har slået sig ned. Der er en fabelagtigt stemning, når tusmørket sænker sig, forretninger
åbner og restauranter og gadekøkkener fyldes med liv. Rejsen slutter på Koh Samet, en af de
skønne øer i Siambugten, hvor der venter afslappende dage på stranden og masser af tid til
at fordøje de mange oplevelser fra nord til syd.
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI

Chiang Mai

4 nætter

Banthai Village (+)

Mae Hong Son

1 nætter

Fern Resort 

Karen Landsby

1 nætter

Karen-landsby Muang Phaem

Soppong

1 nætter

Little Eden Guesthouse

Pai

2 nætter

The Quarter Resort (+)

Koh Samet

5 nætter

Baan Sup Pa Rod 

Bangkok

Koh Samet

EKSTRA GODT

Sai Kaew Beach Resort (+)

Se hotelbeskrivelser på side 44, 45 & 47

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I rejser fra København via Bangkok til
Chiang Mai.
Dag 2. Ankomst til Chiang Mai
Efter ankomst til Chiang Mai bliver I kørt til

Herlig aftenstemning i Chiang Mais gadekøkkener.

Banthai Village, et lille charmerende og hyggeligt hotel tæt på den gamle bydel.
Dag 3-5. Chiang Mai
I lærer hurtigt den hyggelige by at kende.
Gaderne er smalle, og hvad er mere oplagt end

at køre tuk-tuk, hvor I nemt kan smutte rundt.
I kan få receptionen på hotellet til at bestille
et af de trehjulede køretøjer til et par timers
sightseeing i byen. Vi foreslår, at I gør ophold
ved et par af de største templer i byen, måske
er der tid til at blive velsignet og få indsigt i

Lej en tuk-tuk med chauffør og kør rundt i Chiang
Mais smalle gader.
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Det bedste af Thailand
Fra nord til syd - 17 dage
munkenes liv i de sparsomme barakker bag det
guldprydede tempel.
Der er rigtig mange udflugtsmuligheder i og
udenfor byen. Det er et must at besøge Wat
Doi Suthep-templet i godt 1000 meters højde.
Stemningen heroppe er fantastisk, og der er liv omkring
den guldbelagte chedi og
funklende
paraply
med
samme overdådige overflade.

standby. I skal sammen med en lokal guide
besøge nogle af disse stammelandsbyer, og I
vil få et indblik i dagligdagen og levevilkårene i
dette fjerne hjørne af Thailand.

I bliver modtaget i den lille lufthavn og begynder omgående jeres oplevelsesrige dage. Sammen med guiden
kører I op til templet Wat Phra
That Doi Kung Mu, der ligger
på et bjerg med en forrygende
I disse dramatiske,
udsigt over byen og området.
tågeklædte bjerge
Det burmesisk inspirerede bygBesøg evt. også Sangkamplever et stort antal
ningsværk er hvidt og et af Mae
hang-området, der er kendt
etniske minoriteter Hong Sons vigtigste templer.
for sit fine kunsthåndværk,
Her får I en introduktion til byen
og naturligvis byens gigantiske natbasar, som åbner kl. 18, og hvor der er og dens historie.
god mulighed for at afprøve sit handelstalent
Herfra kører I ned i byen og besøger det store
blandt de mange hundrede af boder.
marked, hvor dagligdagens fornødenheder
En cykeltur i den sydlige del af Chiang Mai er købes og sælges i de travle boder. Her får I
også et hit. Området er rigt på kulturhistorie, en klar fornemmelse af at være i et lokalt
og I kommer stilfærdigt rundt i området mel- samfund - langt væk fra storbyen og eventuel
lem marker og møder århundrede gamle ruiner moderne livsstil.
og templer.
I besøger den sagnomspundne stamme, padaung, bedre kendt som long neck, og de minDag 6. Chiang Mai - Mae Hong Son
I dag flyver I til Mae Hong Son, en mindre by dre kendte long ears (lange ører). Der ligger
på grænsen til Burma. I disse dramatiske, tåge- flere landsbyer i grænseområdet, hvor den
klædte bjerge lever et stort antal etniske mino- thailandske regering har accepteret, at de
riteter. Her har stammefolk fra shan-, meo- og oprindelige burmesiske folkeslag kan bosætte
karenstammerne levet forholdsvist isoleret sig. Efter besøget køres I til jeres hotel, det
i generationer, og udviklingen har stået på charmerende Fern Resort.

I Mae Hong Son i det nordlige Thailand kan I nyde en stille sejltur ned ad floden, hvor I besøger
nogle af de mange etniske stammer.
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Dag 7. Mae Hong Son - Karen-landsby
Efter morgenmaden kører I ud på landet til den
lille by Soppong og et skønt guesthouse, Little
Eden, som opbevarer jeres bagage, mens I er
på vandring i bjergene.
Herefter er I klar til vandreturen, som begynder
i lahu-landsbyen Ban Vanaluang. I bevæger jer
gennem et vidunderligt, grønt, bakket landskab
og hilser måske på nogle hyrder undervejs.
Når I kommer frem til en af de små lahu-landsbyer, spiser I frokost i det fri, inden turen
fortsætter til den lille karen-landsby, hvor I
skal overnatte. Der er tid til afslapning inden
aftensmaden, som tilberedes over ildstedet i
huset. Råvarerne er af højeste kvalitet og medbragt fra Mae Hong Son. I får et velsmagende
måltid sammen med de lokale familier og alle
landsbyens børn, der nysgerrigt følger med.
Overnatningen foregår i et af landsbyens huse
på gode madrasser, tæpper og et myggenet,
rundt om sengen. Det lyder måske en smule
grænseoverskridende at skulle overnatte under
primitive forhold i en fjerntliggende landsby
i Nordthailand. Men denne del af ferien vil
ikke blot være turens højdepunkt, det vil med
garanti være en af de oplevelser, I vil have i frisk
erindring mange år frem. Jeres lokale guide formår at gøre mødet med de etniske minoriteter
til en god oplevelse præget af gensidig respekt,
forståelse og indsigt i hinandens liv.

Long neck-folkets kvinder bærer tykke og tunge messingringe om halsen.

Dag 8. Karen-landsby - Soppong
I vågner formentlig tidligt og kan følge lidt
med i landsbylivet, der langsom går i gang,
når solen står op. Efter morgenmad er I klar
til at fortsætte vandringen i den smukke natur,
denne gang følger I en rute langs med Nam
Lang-floden frem til Tham Lod-grotterne.
Sammen med en særdeles stedkendt guide
går I ned den kæmpemæssige åbning i klipperne, hvorfra I sejler ind i grotten på tømmerflåder. Efter kort tid åbner grotten 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, skabt
af Moder Jord 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 kommer ud i dagslyset igen, og nu venter en
bil på at køre jer til Little Eden Guesthouse,
hvor I kan få et tiltrængt bad, inden aftensmaden indtages i den hyggelige restaurant med
lyden af floden, der risler i baggrunden. Herefter venter en god nats søvn i en rigtig seng.
Dag 9. Soppong - Pai
Dagen i dag byder på flere besøg hos forskellige folkeslag i området. I skal stifte bekendtskab med lisu-, lahu- og shan-folket, som lever
på vidt forskellige måder og stærkt præget af

hver deres kultur og traditioner. Fælles for dem
er dog deres gæstfrihed og ønske om at vise
deres levemåde frem - måske har I nogle billeder med af jeres hjem og familie, som I kan
vise dem.
Undervejs spiser I
frokost i en af landsbyerne, og når I kører
fra sted til sted, kan
I nyde udsigten over
bl.a. et spektakulært
limstenslandskab.

Dag 12-16. Koh Samet
Skønne strande, dybgrøn jungle og frisk seafood i vandkanten - Koh Samet er perfekt til
en afslappet badeferie. Øen er stadig relativ
uspoleret på trods af sin placering
kun 200 km fra Bangkok. Her venter
der jer et lille paradis, 5 km langt og
2 km bredt, som først og fremmest
er kendt for sit klare blå hav og sine i
alt 14 strande med det hvideste sand.
dyb-

Skønne strande,
grøn jungle og frisk
seafood i vandkanten Koh Samet er perfekt til
en afslappet badeferie

I løbet af eftermiddagen er I fremme i Pai - en særdeles stemningsfuld bjergby, der i en årrække har tiltrukket
kreative sjæle med forkærlighed for smukke
landlige omgivelser. I skal bor i gå-afstand fra
centrum, der om aftenen forvandler sig til et
spændende marked med hyggelige restauranter og småbutikker med et stort udvalg af
kreative påfund og kunst. Der er et hav af aktiviteter i og uden for byen.
Dag 10. Pai
Der er intet program for dagen, nyd poolen på
Quarter Resort, og gå på oplevelse i Pai.
Dag 11. Pai - Koh Samet
Rejsen fortsætter til Koh Samet via Chiang Mai
og fly til Bangkok. Herfra bliver I kørt til færgelejet for at sejle til Koh Samet.

Naturen i det nordlige Thailand byder på smukke panoramaer som dette. Nyd udsigten, når I kører ad
de snoede veje til Soppong.

Koh Samet har status af nationalpark
og øens midte er dækket af jungle
helt op til toppen Khao Bor-bjerget,
der rager 100 meter op. Et netværk
af stier gør det muligt at udforske naturen
på nærmeste hold, måske ser I en koloni af
makak-aber, en gibbon der elegant svinger sig
gennem skoven eller en majestætisk svævende
næsehornsfugl over trætoppene. I skal bo på
Pineapple Beach på det lille charmerede bungalowhotel Baan Sup Pa Rod (kategorien Godt),
der med 33 enkelt indrettede bungalows med
egen terrasse ligger på stranden omgivet af den
smukkeste natur.
Dagene er til fri disposition. Slap af på den fantastiske strand og snyd ikke jer selv for en sejltur til de omkringliggende øer, hvor der er flere
gode steder, I kan snorkle. Om eftermiddagen
på dag 16 begynder hjemrejsen via Bangkok.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Phen ejer det skønne Little Eden, hvor I overnatter. Hun står også for jeres vandretur i området,
og så taler hun for øvrigt dansk.
29

Andamanerhavet og Phang Nga-bugten
Khao Lak eller Phuket og Koh Yao - 17 dage
I flyver direkte til Phuket, hvor en chauffør venter på at køre jer nordpå til Khao
Lak-stranden eller sydpå til en af Phukets strande. Vælger I Khao Lak, skal I bo 9
nætter på Apsara Beachfront Resort, og hvis I bliver på Phuket, står valget mellem det
4-stjernede Phunaka eller det 5-stjernede The Surin.

Khao Lak

Der er mange muligheder for udflugter fra Phuket og Khao Lak: f.eks. en sejltur til
Similan-øerne med fantastisk snorkling eller en tur ind i Khao Sok-nationalparken med
smuk natur og spændende dyreliv.

Koh Yao
Phuket

Næste stop er Koh Yao, hvor I kan nyde udsigten over den smukke Phang Nga-bugt.
Det er oplagt at leje en båd med kaptajn, som sejler jer rundt til øerne i bugten, hvor I
kan snorkle og svømme, og at stige på cyklen for at opleve autentisk hverdagsliv i de
små byer på øen.
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

Khao Lak
eller Phuket

9 nætter
9 nætter

Apsara Beachfront Resort  Apsara Beachfront Resort 
Phunaka Resort & Spa 
The Surin 

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Koh Yao

5 nætter

Paradise Koh Yao 

Koyao Island Resort 

Se hotelbeskrivelser på side 52, 54 & 55

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Afrejse fra København til Bangkok og derfra
videre til Phuket.

carte retter fra det velsmagende thailandske
køkken og Zeus Beach Bar serverer BBQ og forskellige andre lækkerier i strandkanten.

Dag 2. Ankomst til Phuket eller Khao Lak
I bliver kørt nordpå til Khao Lak og det skønne
Apsara Beachfront Resort eller sydpå til en
af Phukets skønne strande – vælg mellem
Phunaka Resort på Karon Beach eller The Surin
på Pansea Beach.

På Phuket har I valget mellem Phunaka Resort
& Spa eller opgradering til The Surin. Vælger I
at bo på Phunaka Resort, kan I nyde en virkelig skøn udsigt over Karon Beach og havet, og
I kan gå til stranden på 10 minutter eller tage
resortets minibus. I bor i dejlige, meget store
værelser med privat terrasse og kan glæde jer
over nogle virkeligt gode faciliteter til en meget
rimelig pris.

Dag 3-10. Phuket eller Khao Lak
I nyder nu de skønne omgivelser på Phuket
eller i Khao Lak. I Khao Lak er prisniveauet et
godt stykke under naboøen Phuket. Foran
Apsara Beachfront Resort ligger et skønt stykke
strand og selve resortet er opdelt i et område
med hotelværelser og et
område med villaer. Indretningen af både deluxe-værelser og villaer er moderne
og stilren med et meget tiltalende asiatisk tvist.

Hvis I opgraderer til det 5-stjernede The Surin ja, så har I efter vores mening valgt et af øens
absolut bedste hoteller. Det ligger fabelagtigt
på en meget stille strand, som
det kun deler med yderligere
ét hotel, og hytterne er smagfuldt indrettet og ligger malerisk op ad en skrænt. Her er
det bare at læne sig tilbage og
Hvis I opgraderer til
nyde sceneriet og den gode
det 5-stjernede The
service.

Der er store fællesområSurin - ja, så har I efter
der på resortet, som kan
vores mening valgt et
Der er en del udflugtsmulighebenyttes alle gæster, uanaf øens absolut bedste der, uanset om I bor på Phuket
set om man bor i værelser
eller i Khao Lak. Tag f.eks. en
eller villa, med hele tre
hoteller
heldagstur til Similan-øerne,
pools ud mod havet og tre
restauranter. På Kinnaree serveres der morgen- som ligger ca. en times sejlads fra kysten (kun
mad og en stor international buffet til frokost muligt i vintersæsonen). Her findes noget af
og aften. Napalai-restauranten serverer a al det mest imponerende marineliv, som Thailand
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kan byde på. Snorklingen er perfekt, og chancen for at se en havskildpadde er ganske stor.
Man stopper som regel ved tre forskellige øer,
afhængig af hvilke der er åbne for sæsonen.
Hele området er udlagt som nationalpark, og
myndighederne sørger for, at ingen af øerne
bliver overbelastet.
Den store Khao Sok-nationalpark er også inden
for rækkevidde. Her kan I f.eks. sejle i kajak i
mangroveskoven, ride på elefanter og meget
mere. For små penge kan der arrangeres en
halvdagsudflugt til Chong Fah-vandfaldet, som
også er et besøg værd.
Dag 11-16. Koh Yao
I dag skifter I scene og kører til en lille havneby
på Phuket, hvorfra I sejler med longtailbåd i en
time gennem det fantastiske øhav og ankommer direkte på stranden foran Paradise Koh Yao
eller Koyao Island Resort.
Paradise Koh Yao i kategorien Godt er, som navnet antyder, et lille paradis med privat strand og
fabelagtig udsigt over bugten med kalkstensøer.
Værelserne er stilfuldt indrettet i naturmaterialer, og I har to restauranter at vælge mellem, når
I skal indtage måltider med fødderne i sandet.
Resortet ligger på et stykke privat strand med
regnskoven i ryggen, og værelserne er placeret
dels på stranden, dels op ad skråningen, hvilket
giver optimal udsigt.

Har I valgt at opgradere til Ekstra Godt, skal I bo
på Koyao Island Resort - et super charmerende
førsteklasses resort med 15 luksuriøse bungalows omgivet af kokospalmer, frodig natur og
kun et stenkast fra det turkisgrønne vand.
Koyao Island Resort har 12 deluxe villaer, ideelt
for par - med eller uden mindre børn. De har
alle en stor stue, der er åben ud mod haven og
stranden, samt separat soveværelse og et dejligt badeværelse. Villaerne kan uden problemer
indeholde 2 voksne og 2 børn.
Koyao Island Resort har en fremragende restaurant og naturligvis en skøn pool i strandkanten.
Der er desuden mulighed for at dykke, snorkle,
leje cykler eller få massage.
Uanset hvor I bor på Koh Yao, er den oplagte
aktivitet at leje en longtailbåd med kaptajn og
besøge nogle af de omkringliggende ubeboede øer. Her kan I snorkle med farverige fisk og
svømme i havet.
Øen er også oplagt til en cykeltur. Hotellet har
cykler, som I kan leje, og når I begiver jer ud
i hverdagslivet, mødes I med venlige smil og
vink fra lokalbefolkningen i de små landsbyer.
På dag 16 begynder hjemrejsen sidst på eftermiddagen.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Paradise Koh Yao tilbyder også dette tiltalende Plunge Pool Deluxe værelse.
Øverst: På Paradise Koh Yao kan I opgradere til denne luksuriøse Hilltop Pool Villa. Udsigten er svær at slå.
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Tre på stribe
Koh Samui, Koh Tao og Koh Phangan - 17 dage

Koh Tao

Koh
Phangan

Koh Samui

TRE
BOUNTYØER I SIAMBUGTEN

Øhavet i Siambugten har altid haft magnetisk tiltrækningskraft på eventyrlystne rygsæksrejsende, der har søgt det jomfruelige og uspolerede Thailand. Indkvarteringen var
før i tiden primitiv, og transporten langsommelig og ubekvem. Men meget har ændret
sig over årene. Transporten mellem kokospalmeøerne foregår nu med katamaranfærge
og privat speedbåd.
Indkvarteringen er som dengang direkte på stranden, men nu på stilsikre boutiquehoteller, hvor servicen er helt i top. Glæd jer til at se - eller gense - de tre bountyøer, Koh
Samui, Koh Tao og Koh Phangan.
Nyd de finkornede sandstrande, der stadig er øernes store trækplaster. Marinelivet er
også intakt, særligt på Koh Tao finder I nogle af Thailands flotteste koraller og et rigt
udvalg af farverige fisk med gode chancer for at møde øens vartegn, havskildpadden.

TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Koh Samui

4 nætter

Samui Palm Beach Resort 

Buri Rasa Village Koh Samui 

Koh Tao

4 nætter

Sensi Paradise Beach Resort (+)

The Haad Tien 

Koh Phangan

6 nætter

Maehaad Bay Resort 

Buri Rasa Village Koh Phangan 

Se hotelbeskrivelser på side 50 & 51

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I rejser med Thai Airways fra Københavns Lufthavn med ankomst til Bangkok 9 timer senere.
Efter et kort skift flyver I videre til Koh Samui.
Dag 2-5. Koh Samui
Ved flyet bliver I hentet af åbne safarivogne,
der kører jer ind til den lille eksotiske lufthavn
på Koh Samui, og efter emigrationen og bagageudlevering bliver I mødt af en chauffør, der
kører jer til hotellet, enten Samui Palm Beach på
Bophutstranden eller Buri Rasa Village direkte
på Chaweng Beach.
I har nu de følgende 4 nætter på Samui, den
største ø på denne rejse, der tidligere var dækket af kokospalmer, heraf navnet, der betyder
kokospalmeøen. Der er i dag 50.000 indbyggere på øen, som i 1980’erne var tilflugtssted
for hippierne, 10 år senere kom de rygsæksrejsende, og op i gennem 00’erne begyndte det
mere købestærke publikum at valfarte til øen,
hvor smukke stilsikre hoteller har afløst bambushytterne i strandkanten.
Stemningen er dog fortsat afslappet, og de
postkortlignende strande, som tiltrak de første
turister, er heldigvis intakte.
Dag 6-9. Koh Tao
I sejler videre til Koh Tao, og I bliver hentet
på havnen og kørt til jeres resort. I skal bo 4
nætter, enten på det hyggelige Sensi Paradise
Koh Tao ligger midt i en marinenationalpark, og at snorkle her er næsten som at stikke hovedet ned i et akvarium.
Øverst: Buri Rasa Village på Koh Phangan er et superskønt hotel, der ligger helt ned til en lang hvid sandstrand.
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(kategorien Godt), eller det suveræne The Haad
Tien (Ekstra godt).
Sensi Paradise Beach Resort ligger perfekt på
den østlige side af Koh Tao, i den rolige ende
af øens længste strand, Mae Haad Beach, og
dermed i gåafstand til et godt udvalg af restauranter og hyggelige caféer.
Sensi Paradise Beach Resort ligger direkte ned til
stranden, og en skøn, kuperet have omslutter de
rustikke bungalows, der ligger med god afstand
mellem hinanden. Som en oase midt i haven,
ligger den nye swimmingpool og lokker med en
svalende dukket, hvis man trænger til en pause
fra den hvide sandstrand og koralrevet.
The Haad Tien er Koh Taos lille perle, et suverænt boutiqueresort beliggende i en palmelund
på den sydlige spids af Koh Tao og velsignet
med 350 meter privat bountystrand, hvor I finder de karakteristiske storkronede strandtræer,
Haad Tien, der har lagt navn til resortet.
I stor respekt for de unikke omgivelser mellem
dramatiske klipper, en blå lagune og frodig
regnskov er der opført 55 fantastiske villaer i
naturens egne materialer med god afstand og
masser af privatliv. På stranden finder I den
store swimmingpool, en hyggelig strandbar
og en god restaurant. Kort sagt er det lykkedes at skabe de bedste rammer for en strandferie i særklasse.

”

Uanset om det er romantikken eller familielivet,
der skal plejes, så er forudsætningerne til stede
på Koh Tao. Koh Tao betyder skildpaddeøen og
navnet giver mening, når
I springer i vandet med
dykkermaske og snorkel
og møder de store padder, der navigerer elegant
mellem korallerne.

bugt på den nordlige del af øen, eller Buri Rasa
Village - en af vores favoritter, og som det er
svært ikke at tabe sit hjerte til. Omgivelserne er
ren bountyreklame, personalet
overvældende gæstfri og servicemindede.

Haad Tien er en lille

Koh Phangan ligger kun 30
minutters sejlads eller 15 km
nord for Koh Samui og er langt
mere rolig og uforstyrret end
søsterøen.

Koh Tao har i mange år
perle, et suverænt
været en af de foretrukne
boutiquehotel beligbountyøer i Thailand, prigende i en palmelund
Had Rin på øens sydspids er dog
mært på grund af det fine
på den sydlige spids af
kendt for sine fuldmånefester,
koralrev og mangfoldige
Koh Tao
hvor unge mennesker kommer
marineliv omkring øen,
langvejs fra for at feste, til solen
men også fordi Koh Tao er
en idyllisk lille ø med et utal af kokospalmer, står op. Men det er kun sydpå, at I vil opleve det
livlige optrin en gang om måneden.
dejlige strande og en intim stemning.
Omdrejningspunktet er havet, der altid leverer
store visuelle oplevelser, uanset om man snorkler eller dykker. Det findes et stort antal dykkershops på øen, vi kan anbefale Easy Divers,
hvor service og kvalitet er i top.
Dag 10-16. Koh Phangan
I forlader jeres lille paradishotel på dag 10 og
sejler til sidste ø på rejsen, Koh Phangan.
Her har I de næste seks dage til at udforske øen
og nyde opholdet på det sidste skønne resort,
Maehaad Bay Resort, der ligger i en malerisk

Resten er øen er særdeles fredelig og præges
af den frodige jungle, der fortsat dækker øens
midte. Strandene er primært små laguner, der
omgives af klipper, der igen tegnes af frodig
grøn vegetation. En smuk ø, hvor I kan vandre,
bade eller få flere farverige oplevelser iført snorkel og svømmefødder.
På dag 16 begynder hjemrejsen. I sejler tilbage
til Koh Samui og flyver herfra til Bangkok og
videre til København over midnat.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Øverst: Haad Tien på Koh Tao, indbegrebet af barfodsluksus, ligger midt i en palmelund ved en privat bountystrand.
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SIAMBUGTENS ØER
- FORSKELLIGE SÆSONER
Der er primært to områder i Siambugten, som
vi koncentrerer os om: Den nordøstlige del med
Koh Chang, Koh Kood og Koh Mak, hvor vejret
er bedst i vinterhalvåret, og den sydvestlige del
med Koh Samui, Koh Tao og Koh Phangan, hvor
vejret er bedst i sommerhalvåret.
Fælles for de to områder er, at de er omgivet af
et krystalklart hav med masser af muligheder for
snorkling og dykning.

Rocky’s Boutique Resort på Koh Samui, er et godt eksempel på et hotel med sjæl.
Øverst: Tag på speedbådtur mellem øerne i Siambugten og husk snorkel og maske.
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BO
BEDRE

Øhop i Siambugten

Opgradering til
High Season Pool
Villa & Spa i
Koh Kood

Koh Chang, Koh Mak og Koh Kood - 17 dage
Det er stadig muligt at finde små paradisøer i Thailand, hvor antallet af turister er begrænset, og hvor der er god plads mellem solsengene på de private strandstykker. Denne rejse
går til tre sådanne øer i Siambugten: den ”store” Koh Chang, den lille Koh Kood og den
lillebitte Koh Mak.

Bangkok

I øhopper med færge eller speedbåd fra det ene hyggelige resort til det næste, og alle tre
steder har I første parket til stranden og havet. I skal bo på skønne 3-, 4- eller 5-stjerende
resorts, alt efter om I ønsker at bo ”Godt” eller ”Ekstra Godt”, og vi tror, I bliver positivt
overrasket, når I er fremme.

Koh Chang
Koh Mak
Koh Kood

De tre øer i Siambugten har den rigtige balance af lokal charme og gode faciliteter, og
øerne satser på en form for økoturisme, der belaster naturen og dagliglivet for lokalbefolkningen mindst muligt. Velkommen til øhop i Siambugten!
TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Koh Chang

5 nætter

Koh Chang Paradise Resort & Spa (+)

Santhiya Tree Koh Chang (+)

Koh Mak

4 nætter

Ao Kao White Sand Beach Resort (+)

Ao Kao White Sand Beach Resort (+)

Koh Kood

5 nætter

Koh Kood Paradise (+)

High Season Pool Villa & Spa 

Se hotelbeskrivelser på side 48 & 49

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra København Bangkok med ankomst
næste dags morgen.
Dag 2. Ankomst til Thailand
og videre til Koh Chang
I finder indenrigsflyet til Trat og kører/sejler
derfra til Koh Chang.
I har I to rigtigt gode valgmuligheder på øen:
det 3+-stjernede Koh Chang Paradise og det

4+-stjernede Santhiya Tree Koh Chang. Begge
hoteller ligger direkte ud til stranden på vestkysten af Koh Chang, og I vil derfor snart kunne
nyde en smuk solnedgang over Siambugten
med jeres foretrukne drink i hånden og fødderne godt placeret i sandet.

kan gå med at svømme i det klare vand, og I
kan naturligvis også leje en longtailbåd, sejle
ud til de gode snorklesteder og udforske nogle
af øens andre skønne strande. I kan godt
regne med, at de lokale bådejere kender de
bedste steder.

Dag 3-6. Koh Chang,
oplevelser på elefant-øen
Der er lagt op til skønne dage på stranden og
måske i højlandet midt på Koh Chang. Tiden

I kan leje kajakker og sejle gennem øens mangroveskov og endda besøge en elefantlejr - det
er jo netop disse store dyr, der har givet øen
sit navn. De forskellige ture udbydes i sam-

Midt på Koh Chang kan I besøge dette vandfald og få en svalende dukkert i den
naturlige pool nedenfor.

En solskinsdag på Koh Mak lagrer sig i hukommelsen.
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Øhop i Siambugten
Koh Chang, Koh Mak og Koh Kood - 17 dage
arbejde med lokale familier, og der arbejdes
hårdt på, at turismen ikke skader det lokale liv,
hverken for dyr eller mennesker.

I indlogerer jer for fire nætter og skruer ned
for tempoet.

Dag 8-10. Koh Mak, fred og ro ad libitum
Begge hoteller har skønne faciliteter, der ind- Koh Mak er næsten flad og velsignet med
byder til afslapning under parasollen eller pal- et par virkeligt dejlige sandstrande, tre små
fiskerlandsbyer og ikke så meget
merne ved poolen
andet. Det meste af øen (95%) er
og på stranden og
privatejet af fem familier, der gør et
til at nyde gode
stort stykke arbejde for at bevare
måltider, der fremøens smukke natur, bl.a. via et rigtrylles af kokkene,
tigt godt projekt til affaldshåndtesom især benytter
Her findes flere gode
ring, hvilket ellers ikke er Thailands
sig af havets råvavandreture i højlandet
stærke side.
rer, der bringes ind
og adskillige vandfald,
af øens fiskere hver
som I kan bade i, hvis I
På Koh Mak finder I alt den fred og
morgen.
trænger til at skifte salt- ro, som man drømmer om i en travl
hverdag. Nyd stranden og hyr en
Koh Chang er Thaivand ud med ferskvand
longtailbåd og få bådføreren til at
lands 3. største ø og
den mest ”livlige”, I besøger på denne rejse, vise jer de bedste steder i marinenationalparog det meste af øen er udlagt som national- ken, der omgiver øen.
park. Her findes flere gode vandreture i højlandet og adskillige vandfald, som I kan bade På jeres hotel kan I slappe af i hængekøjen,
i, hvis I trænger til at skifte saltvand ud med svømme i poolen og nyde udsigten til den tropiske have eller over havet. På stranden ligger
ferskvand.
kajakker til fri afbenyttelse, og i den overdækkede sala kan I nyde en afslappende thaimasDag 7. Koh Chang - Koh Mak
Tiden er kommet til at hoppe videre til næste sage, mens I lytter til de dovne bølger, der
ø, den lillebitte Koh Mak. Sejlturen med speed- skyller op på stranden.
båd tager en times tid, og I indlogerer jer på
Ao Kao White Sand Beach Resort, et charme- Dag 11. Koh Mak - Koh Kood
rende sted, der naturligvis ligger helt nede i I hopper nu videre til den sidste ø i rækken,
den skønne Koh Kood.
strandkanten.

Her bliver I kørt til Koh Kood Paradise eller High
Season Pool Villa & Spa, som begge ligger på
vestkysten af Koh Kood - og I kan godt glæde
jer. Koh Kood har ry for at være en af Thailands mest eksklusive ferieøer, og standarden
for både faciliteter og service er høj.
Dag 12-15. Koh Kood, en af
Thailands mest eksklusive ferieøer
Koh Kood er en nærmest perfekt ø med hvidt,
blødt pulversand og skønne bugter. Her er
meget stille og ikke noget natteliv, til gengæld
er øen ideel til afkobling.
Her kan man tanke solens C-vitaminer op,
tænke gode tanker, læse interessante bøger,
eller hvad der nu skal til, for at man kan klare
sig igennem den danske vinter, når man kommer hjem igen.
Igen er det oplagt at leje en longtailbåd og
tage ud og kigge på fisk og koraller, og øen
har også to vandfald, som kan gøre det ud for
en vandretur, der kan retfærdiggøre nogle flere
timer på stranden. Nyd hotellets faciliteter,
den gode mad og måske en massage i spaen.
På dag 16 begynder hjemrejsen mod Danmark.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Koh Kood er en af Thailands mest eksklusive ferieøer med fantastisk hvidt pulversand. Natteliv er her ikke noget af – til gengæld kan I slappe af og tanke C-vitaminer til vinteren derhjemme.
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Trekkingtur i regnskoven på Koh Chang

!

UDFLUGTER
I THAILAND
- oplevelser for livet

Vi har et omfattende udflugtsprogram i
Thailand - se et lille udpluk her og se alle
udflugter og priser på stjernegaard.dk
PÅ CYKEL GENNEM DET USPOLEREDE
BANGKOK OG KOH KRET
Oplev Bangkoks omegn på cykel. I cykler langs
Chao Phraya-floden ud ad byen gennem små
landsbyer og forbi templer, frugtplantager og
rismarker ud til den lille ø Koh Kret.

June Bahtra

Chiang Mai natmarked

DEN MAGISKE PHANG NGA-BUGT
OMBORD PÅ JUNE BAHTRA
En skøn dag på havet ombord på en smuk, traditionel junke, June Bahtra, en fin træbåd med
plads til 30 gæster. Skibet sejler rundt i bugten,
der er kendt for de dramatiske kalkstensøer,
der skyder lodret op ad havet. I sejler også gennem det nordlige mangroveområde.
TREKKING I REGNSKOVEN, KOH CHANG
En familievenlig udflugt med trekking i let tilgængeligt, fladt terræn i regnskoven midt på
Koh Chang. I oplever den frodige regnskov med
spændende flora og fauna.
DET LOKALE CHIANG MAI
I begynder dagen meget tidligt med ofring til
munkene sammen med lokalbefolkningen, før
solen står op. Herefter tager I tilbage til jeres
hotel for at spise morgenmad, inden I fortsætter ud til Warorod-markedet, byens ældste og
største. Med rickshaw kører I til byens kunstcenter, inden I tager plads i en båd for at sejle
en skøn tur ned ad Ping River.
Cykeltur til Koh Kret uden for Bangkok
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Oplevelser i naturen

Flydende
indkvartering

Khao Lak, Khao Sok National Park
og Koh Yao eller Koh Samui - 17 dage

på Cheow
Larn-søen

Denne rejse har fokus på Thailands smukke natur med skønne, hvide strande og grøn
jungle i Khao Sok-nationalparken.

Koh Samui

Jeres rejse begynder på Apsara Beachfront Resort, der ligger i Khao Lak på fastlandet helt
ud til Andamanerhavet. Her nyder I solen og de gode faciliteter, og når I er kommet ned i
gear, rejser I videre ind i Khao Sok National Park og indlogerer jer spektakulært på 500 Rai
Floating Resort – et flydende resort beliggende på den store Cheow Larn-sø. Opholdet
på 500 Rai inkluderer daglige udflugter og helpension, og I har tid til både stille stunder
og til at plaske rundt på søen i jeres egen kajak.

Khao Sok
Khao Lak

Efter mange oplevelser med flora og fauna i den grønne jungle rejser I videre til Koh Yao i
Phang Nga-bugten eller Koh Samui i Siambugten til en uges badeferie. I kan vælge at bo i
kategorien Godt eller Ekstra Godt, og uanset hvilken ø, I vælger, så er I omgivet af et blåt
hav med masser af muligheder for fantastisk snorkling og dykning.

Koh Yao

TUREN I OVERBLIK

ANTAL NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Khao Lak

5 nætter

Apsara Beachfront Resort 

Apsara Beachfront Resort 

Khao Sok National Park

2 nætter

500 Rai floating Resort

500 Rai floating Resort

Koh Yao Noi
eller Koh Samui

7 nætter
7 nætter

Paradise Koh Yao 
Samui Palm Beach Resort 

Koyao Island Resort 
Rocky´s Boutique Resort 

Se hotelbeskrivelser på side 51, 52, 53 & 55

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra København til Phuket via Bangkok
og ankommer næste dags morgen.
Dag 2-6. Khao Lak
Efter flyskift i Bangkok ankommer I til Phuket
og køres nord på til Khao Lak og det skønne
Apsara Beachfront Resort, hvor I skal bo de
næste 5 nætter. Vælg mellem et dejligt, rum-

Apsara Beachfront Resort ligger vestvendt ud
til Andamanerhavet, hvilket giver fantastiske
solnedgange.
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meligt deluxe-værelse, eller opgradér til egen
villa med pool.
Nu bruger I tiden til at komme ned i gear, nyde
solen og havet og spise gode måltider under
parasollen. Måske har I lyst til at sejle ud på
Andamanerhavet og besøge de berømte Similan-øer, en marinenationalpark, der byder på
fantastisk snorkling med farvestrålende fisk og

koraller og gode chancer for at møde havskildpadder. I kan også leje bil en dag og køre en
tur til Phuket for at besøge nogle af strandene
og måske shoppe på markederne.
Dag 7. Khao Sok National Park
I bliver kørt ud til Cheow Larn-søen midt i
Khao Sok-nationalparken, og her sejler I ud
mellem grønne kalkstensøer, der skyder lodret

Fra Koh Yao er der en smuk udsigt over Phang Nga-bugtens mange kalkstensøer.

500 RAI FLOATING RESORT
I skal bo på en flydende camp i eventyrlige omgivelser på Cheow Larn-søen. Hytterne ligger på
pontoner i søen med udsigt til den fabelagtige
natur. Hytterne er bygget i smukke mørke træsorter, der understreger den omkringliggende natur,
og har panoramavinduer ud til søen. Alle værelser
har egen terrasse ud over søen med tilhørende
kajak. Opholdet på campen inkluderer to daglige
udflugter med guide og alle måltider.

39

Oplevelser i naturen
Khao Lak, Khao Sok National Park
og Koh Yao eller Koh Samui - 17 dage
op af det mørke vand og danner en fantastisk
kulisse mod den blå himmel.
Efter en god sejltur dukker jeres resort op
i kanten af søen med fine
træhytter, der flyder på pontoner. I centrum af resortet
ligger reception, restaurant,
bar og et område, hvor man
kan slappe af og nyde solen.

land til et meget smukt vandfald ved navn Pad
Sian. Her plasker vandet ned ad klippesiden og
fylder luften med tunge vandperler – det giver
ægte regnskovsstemning.

Denne dag byder efter
morgenmaden på en let
trekkingtur gennem frodig regnskov inde på land
til et meget smukt vandfald ved navn Pad Sian

I bliver indlogeret i Deluxe-værelser med en stor dobbeltseng og en hems med to
ekstra sovepladser, og I har
egen terrasse og kajak til fri
afbenyttelse. I kan sejle hen
til restauranten eller gå på en bro på bagsiden
af hytterne.

Opholdet på søen inkluderer alle måltider, og I
begynder med at spise en god frokost. Herefter har I tid resten af dagen til at plaske rundt
i vandet, sejle i jeres kajak, sidde på terrassen
og nyde udsigten og lytte til dyrenes lyde inde
fra land.
Om aftenen tændes lamperne rundt omkring
på resortet og skaber en hyggelig stemning,
og gæsterne mødes i restauranten til middag.
Dag 8. Khao Sok National Park
Denne dag byder efter morgenmaden på en
let trekkingtur gennem frodig regnskov inde på

Rocky´s Boutique Resort på Koh Samui.
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Frokosten indtages i campens restaurant, hvorefter man kan slå mave på
terrassen, sole sig, eller
hvad man nu har lyst til.
I løbet af eftermiddagen
skal I igen på udflugt med
en af guiderne.

Denne gang til Coral Cave
– en gigantisk grotte
med spektakulære drypstensformationer. Guiden har kraftige spots
med, så I kan betragte disse naturens vidundere, som har været tusindvis af år undervejs.
I spiser aftensmad i camp’en og går til ro i hytten, når det passer jer.
Dag 9. Khao Sok National Park
- Koh Yao eller Koh Samui
På jeres sidste morgen på det flydende resort
sejler I sammen med en guide ud på søen i
jeres kajak, mens dagen gryr og dyrene vågner. Her nyder I en stille stund, inden I vender
tilbage til camp’en for at spise morgenmad.
Herefter er der afgang ud til badeferien på
enten Koh Yao eller Koh Samui.

Dag 10-15. Koh Yao eller Koh Samui
I har nu masser af tid på den paradisø, som I
har valgt, Koh Yao eller Koh Samui.
Koh Yao er en stille ø med få hoteller beliggende i Phang Nga-bugten med udsigt til
grønne kalkstensøer, der skyder dramatisk op
af havet. Her har I masser af muligheder for at
tage på udflugter i longtailbåd ud i området en båd med chauffør kan lejes for en dag for
meget rimelige penge.
Koh Yao indbyder også til en hyggelig cykeltur
gennem lokale landsbyer, hvor I følges af ivrige
børn, og hvor der vinkes og smiles fra de huse,
I passerer.
Har I valgt at tilbringe badeferien på Koh Samui
- ja, så er I omgivet af en af Thailands bedste
marinenationalparker, så vi kan varmt anbefale
jer at tage på snorkling eller dykning på udkig
efter fisk og koraller i alle regnbuens farver.
Der er rigtigt gode chancer for at se havskildpadder omkring Samui og de nærliggende tropeøer. Koh Samui er væsentlig mere ”travl”
end Koh Yao, og her er masser af liv i form af
gode restauranter, skønne små butikker og et
spændende natmarked.
På dag 16 går det hjemad igen med fly til
Bangkok og derfra videre til København.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Der er meget at kigge på under havets overflade.

Paradise Koh Yao i kategorien Godt er et virkeligt skønt resort med en hyggelig stemning. Tag en cykeltur rundt på øen og hils på lokalbefolkningen.
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Hoteller
Bangkok

Executive Deluxe værelse

BANGKOK - PATHUMWAN PRINCESS

Fantastisk udsigt over Bangkok fra den roterende restaurant

+

BANGKOK - GRAND CHINA HOTEL +

Dette lækre hotel ligger midt på Siam Square, Bangkoks fashionable
shoppingområde. Området er spækket med gode restauranter og
hyggelige cafeer, og fra hotellet er det muligt at gå direkte ind i et
af Bangkoks mest kendte shoppingcentre, MBK. Bangkoks andre
shoppingcentre ligger i gåafstand fra hotellet.

Populært hotel beliggende i hjertet af Bangkoks ældste og mest
charmerende bydel Chinatown og i gåafstand fra Chao Phrayafloden. Mange af Bangkoks største seværdigheder ligger lige uden
for døren. Alle 153 værelser er rummelige og godt indrettet i friske
farver og udstyrede med alle moderne faciliteter.

De 462 moderne værelser er alle store og lyse, og I får alle tænkelige faciliteter. Desuden har Pathumwan Princess et meget stort
udendørs område på 8. etage. Her er en swimmingpool med olympiske mål, liggestole og spabade.

Hotellet har en spændende kinesisk restaurant og bar på øverste
etage, hvorfra der er en fantastisk udsigt over byen, mens den
roterer rundt på 1 time. Endvidere har hotellet en lille dip-pool på
taget. Der er fitness på hotellet samt en hyggelig café i gadeplan,
hvorfra I kan følge dagligdagen i hektiske China Town.

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 spiser
VORES
forrygende.
Et skønt hotel i hjertet af hovedstaden - og
Stjernegaards absolutte favorit i Bangkok.

Et populært hotel for jer som ønsker at opleve det ”ægte og autentiske” Bangkok mens I nyder godt af et højt serviceniveau til en
attraktiv værelsespris.

FAVORIT I
BANGKOK

BANGKOK - CHATRIUM HOTEL RIVERSIDE



Det skønne 4-stjernede Chatrium Hotel Riverside har en virkelig
god og central beliggenhed helt ned til Chao Phraya-floden og er
et særdeles godt valg til kræsne gæster. I bydes velkommen i en
smukt indrettet lobby, og ned mod floden ligger en skøn restaurant,
hvor man spiser rigtigt godt, samtidig med at man holder øje med
livet på floden. Chatrium har naturligvis også en meget stor pool
beliggende på 5.sal med udsigt over floden, et godt fitnesscenter
og en spa. Hotellet har gratis shuttlebåd til Sky Train-stationen Saphan Taksin, hvorfra I kan køre til shoppingområderne omkring Siam
Square og mange andre oplevelser.
Hotellets moderne indrettede værelser er særdeles rummelige alle har soveområde og et lille køkken- og spiseområde samt egen
balkon med udsigt til floden eller Bangkoks skyline. Familier kan
med fordel bo i en suite med to soveværelser.
Bo med udsigt til Chao Phraya-floden
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Hoteller

Hua Hin & Chiang Mai

Lagoonværelse
Deluxe
view værelser

HUA HIN WORA BURA HUA HIN RESORT & SPA

Deluxe værelse
Lagoon view værelser



Et virkeligt dejligt resort bygget i en blanding af kolonistil og asiatisk stil med smukt træskærerarbejde og mange andre fine detaljer.
Resortet ligger i fred og ro på en stikvej ned til havet ca. 5 km syd
for Hua Hin med masser af gode restauranter inden for gåafstand.
Resortets egen restaurant ligger i haven lige før trapperne ned til
stranden. Inden for gåafstand finder I indkøbsmuligheder og diverse day-spa’er, der tilbyder massage til gode priser.
Midt i resortets have og med udsigt over vandet er der anlagt en
smukt formet pool, som understreger den oaselignende stemning,
der præger hele resortet. De rummelige værelser er smukt indrettet
med mørke trægulve og fine møbler med et strejf af kolonial charme. Alle værelser har balkon eller terrasse med udsigt over grønne
områder. Vi bruger Deluxe-værelser, men det er muligt at opgraderet
til Grand Deluxe eller evt. til en Jacuzzi Villa.
Gode måltider indtages ude eller inde i den store hovedrestaurant,
i den mindre restaurant på stranden (kun åbent i højsæsonen) eller
ved poolbaren, og i spaen kan I nyde forskellige behandlinger, der
kombinerer vestlige og asiatiske metoder. Der tilbydes gratis shuttlebus til centrum af Hua Hin, og der findes også et lille marked i
gåafstand fra resortet, som dog kun har åbent i weekenderne.

HUA HIN - CENTARA GRAND BEACH RESORT
& VILLAS 
Dette er Hua Hins mest klassiske og historiske hotel. Det slog
dørene op for første gang i 1920’erne, da jernbanen kom til byen.
I dag er det et dejligt 5-stjernet hotel, som gennem årene har gennemgået nænsomme restaureringer uden at miste fornemmelsen af
gamle dage og datidens elegance.
Hotellet ligger i en smukt anlagt have ned til stranden og alligevel
midt i byen. De rummelige værelser er smukt indrettet i kolonistil, og
der er et stort udvalg af lækre restauranter og barer at vælge mellem. Prøv klassisk Afternoon Tea i The Museum, som også modtager
gæster udefra, der ønsker at opleve en bid
af den eksotiske stemning.
Centara Grand Beach Resort er for jer, der
ønsker forkælelse, smukke omgivelser og
service af højeste klasse.

HUA HINS
MEST
KLASSISKE
HOTEL

CHIANG MAI - KETAWA BOUTIQUE HOTEL

+

Vidunderligt lille boutique hotel med kun 13 værelser beliggende
få minutters gang fra Mae Ping-floden i et hyggeligt lokalt område
med lav bebyggelse. I krydser broen over floden og kan gå til natbasaren på 10-15 minutter. Atmosfæren på Ketawa er hel unik og
meget personlig, der er kræset for detaljerne, ikke mindst på en
charmerende café, hvor morgenmaden også serveres - en lille oase
i haven, hvor der om eftermiddagen serveres kølige smoothies og
hjemmebagte kager.
Værelserne er navngivet og alle forskelligt indrettet, en stor passion hos ejeren af hotellet, der med sikker hånd har skabt 13 lækre
værelser, hvor intet er overladt til tilfældigheder. Værelserne er udstyret med aircondition, minibar, sikkerhedsboks, tv, kaffe- og tefaciliteter samt wifi internet. Ketawa har en lille swimmingpool. Et
populært hotel, som skal bestilles i god tid.
Hyggeligt cafeområde på Ketawa Boutique Hotel
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Hoteller
Chiang Mai

Charmerende restaurant foran poolen

CHIANG MAI - TAMARIND VILLAGE



Fantastisk boutiquehotel i hjertet af Chiang Mais maleriske centrum
omgivet af flere af de bedst bevarede templer og helligdomme i
byen og få minutters gang fra natmarkedet.
Tamarind Village har behersket den svære kunst at opføre et nyt hotel i gammel traditionel stil. Omkring et flere hundrede år gammelt
tamarindetræ er opført fire lave bygninger med åbne terrasser, lyse
farver og dekoreret med smukke møbler og store krukker.
De 40 stilfulde værelser er holdt i lyse, varme farver, møblerne er
som resten af hotellet holdt i ædeltræ,
enkelt og elegant med et strejf af Østens
mystik.

Tamarind Village, Lana Deluxe værelse

Morgenmaden indtages i den åbne restaurant, blandt de øvrige faciliteter er swimmingpool, et lille bibliotek samt mulighed
for massage. Tamarind Village er en sand
perle. Betænk jer ikke!

Banthai Village, Junior Suite

EN OPGRADERING
MAN IKKE
FORTRYDER

Banthai Village

CHIANG MAI - BANTHAI VILLAGE

+

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 oasestemning 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. Et rigtig godt hotel til prisen.
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Hoteller

Mae Hong Son & Pai

Frodige omgivelser i Mae Hong Son

Dansktalende Phen sørger godt for jer på Little Eden Guesthouse

MAE HONG SON - FERN RESORT 
Fern Resort er et lille stemningsfuldt turistklassehotel beliggende i
en frodig dal uden for byen Mae Hong Son. Det smukke område er
ideelt for naturelskere, der sætter pris på de uspolerede omgivelser
og vidder med rismarker, bjerge og tropisk jungle. En afmærket trekkingrute med start fra Fern Resort tager gæsterne på et par timers
gåtur gennem den smukke natur i området.
Fern Resort har 30 bungalows fordelt i rismarkerne. De er opført i
ædeltræ i den lokale shan stil. Værelserne er komfortable og enkelt
indrettede med alle faciliteter.
En god og afslappet atmosfære præger stedet og får jer til at føle jer
godt tilpas. Lydbilledet præges af junglens musik og en sagte rislen
fra bækken, der løber gennem resortet. Der er swimmingpool og en
hyggelig restaurant på resortet.

SOPPONG –
LITTLE EDEN GUESTHOUSE



Dette skønne lille guesthouse ligger ned til Nam Lang River ca. 70
km uden for Mae Hong Son i det smukke bjergerige landskab. De
gode værelser er fordelt i Riverside House og Riverview House, som
begge har udsigt til floden.
I fællesarealerne findes en pool, en hyggelig traditionel sala – en
pavillon, også med udsigt over floden og en skøn cafe/restaurant.
Den søde personale sørger for en dejlig og autentisk nordthailandsk
stemning.
I restauranten kreeres dejlige retter fra både det thailandske og det
internationale køkken og i baren serveres kølige drinks og cocktails.
Personalet hjælper gerne med at arrangere vandreture ud i bjergene, sejlture på floden og besøg ved de lokale folkeslag.
Et herligt sted at tilbringe et
par dage.

PAI THE QUARTER
RESORT +
Dejligt centralt beliggende resort midt i Pai by med
kun 36 værelser fordelt i ni
charmerende huse, hver med fire værelser, der alle har egen terrasse eller balkon. Værelserne er smagfuldt indrettet og udstyret
med alle nødvendige faciliteter.
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.
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Hoteller

Riwer Kwai & Khao Yai

KHAO YAI - LALA MUKHA TENTED RESORT
Med udsigt til kalkstensbjerge og midt i den spektakulære natur med
subtropisk skov og slette, der grænser op til Khao Yai National Park,
ligger Lala Mukha Tented Resort. Det består af 31 luksuriøse afrikanske safaritelte og en udendørs restaurant. Vi benytter Deluxe
Savanna-teltene, der ligger langs med søen.

Eco safari tents, Lala Mukha Tented Resort

Teltene har naturligvis eget bad og toilet, wifi, air condition og en
møbleret terrasse, der indbyder til at nyde udsigten med en kop
kaffe eller en drink.
Måltiderne indtages i Jabulani Restaurant
under åben himmel, og resortet serverer
kaffe og te på de private terrasser både
om morgenen og om eftermiddagen.
Resortet har også pool og bålplads, der
skaber den helt rigtige ”camp-stemning”.
Resortet ligger på en stikvej fra hovedvejen, og der må derfor påregnes lidt
trafikstøj.

Riwer Kwai, Hintok River Camp

UNIK INDKVARTERING
v/ Khao Yai
National
Park

RIWER KWAI - HINTOK RIVER CAMP
Denne camp er med sin fabelagtigt gode beliggenhed en helt særlig oplevelse. Camp’en ligger med River Kwai i forhaven og junglen
i baghaven. Værelserne består af luksustelte, naturligvis møbleret
med rigtige senge og andre møbler og med badeværelse med rindende koldt og varmt vand. Alle telte, som er mellem 26 og 32m2,
har privat terrasse. Det er muligt at lave opredning til børn.
Camp’en udbyder et væld af aktiviteter, som man kan deltage i,
bl.a. trekkingture i det historiske område omkring Dødens Jernbane
og Hell Fire Pass, cykelture på mountain bikes til omkringliggende
landsbyer, sejlture på floden, elefantsafari og meget andet.
Når man skal slappe af, kan man bade i poolen, som er en kildevandspool, eller nyde udsigten over River Kwai fra en liggestol. Om aftenen tændes der bål i haven og serveres dejlig thai-mad fra buffeten.

Luksussafarie telt i Hintok River Kwai
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Hoteller
Koh Samet

KOH SAMET - AO PRAO RESORT (+)

KOH SAMET - SAI KAEW BEACH RESORT

På vestkysten af Koh Samet, ved siden af søsterhotellet Le Vimarn
Resort, ligger det stemningsfulde Ao Prao. Resortet ligger direkte på
den fredelige strand af samme navn, som i øvrigt går for at være
øens bedste. Glæd jer til måltiderne på den store træterrasse i forbindelse med restauranten, hvor I spiser godt, akkompagneret af
bølgernes brusen.

Sai Kaew Beach Resort ligger perfekt direkte på den skønne Sai
Kaew-strand, som er Koh Samets bedste. Hotellet er opdelt i tre forskellige zoner, Hip Zone med lækre villaer, Hub Zone med værelser i
en toeaagers bygning og Hide Zone med hyggelige ældre bungalows
i en dejlig tropisk have tæt på stranden. Vi foretrækker Hide Zone,
der ligger lidt for sig selv. Alle tre zoner har egen pool.

Hotellet tilbyder forskellige former for strandaktiviteter, herunder
en god massage på stranden. Der er en skøn swimmingpool ud til
stranden, hvis det turkisgrønne hav ikke trækker mere.

I Hide Zone kan I vælge mellem deluxe room, deluxe cottage og
beachfront cottage, alle med egen terrasse og beliggende i yndige,
malede træhytter.

Hotellets værelser ligger omgivet af den tropiske have med palmetræer som grænser op til regnskoven. Alle værelsestyper er hyggeligt
indrettet og udstyret med alle moderne faciliteter, herunder aircondition, minibar, tv, telefon og naturligvis egen terrasse.

Når sulten melder sig, kan
I tage plads på The Zea Restaurant og spise dejlige
thairetter og internationale
retter, mens I nyder udsigten over havet. Den lille
sult kan stilles i The Mango
Bakery Cafe.

KOH SAMET BAAN SUP PA ROD

(+)



Et dejligt lille, men enkelt hotel på Koh Samets nordøstlige kyst med
udsigt til Pineapple Beach. Her er 33 værelser beliggende i hvidmalede hytter med en lille terrasse. Indretningen er enkelt men hyggelig med fokus på friske farver og naturens egne materialer. Eget
bad og toilet.
Hytterne ligger i haven, som skråner ned mod en lille klippestrand.
De friske farver går igen i restauranten, som ligger på klipperne med
udsigt til havet. Der er gratis wifi på hele området.
I benytter poolen, spa og stranden på nabohotellet Sai Kaew Beach
Club, som har øens bedste strand. Baan Sup Pa Rod er ikke et luksus
hotel - men skønt lille sted med god service, fornuftig pris og sin
helt egen charme.
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Hoteller
Koh Chang

Superior Beach Front Villa

Deluxe værelse

Deluxe værelse

KOH CHANG - PARADISE RESORT & SPA

(+)

Skønt resort, der til fulde lever op til sit navn. Resortet ligger direkte
på Klong Prao-stranden, en af øens flotteste strande. Tag en slentretur på stranden, et spil volley med de lokale eller en kold drink i
solnedganges bløde lys. Kort sagt, omgivelserne omkring resortet er
optimale, og det er svært ikke at få en god ferie under disse vilkår.
De 80 hyggelige bungalows har alle terrasse med udsigt til en tropisk have eller til stranden. Værelserne er rummelige og indrettet i
lyse farver. Resortet har to restauranter: Morgenmaden serveres i en
åben træbygning med god plads og fin morgenmadsbuffet. Frokost
og middag indtages direkte på stranden under åben himmel.
Et super engageret personale sørger for en
god og stemningsfuld oplevelse, ligeledes er
maden flot tilberedt, velsmagende og prisniveauet absolut rimeligt.

HYGGELIG
SOMMERHUSSTEMNING
på Koh Chang

KOH CHANG SANTHIYA TREE KOH CHANG

(+)

På Koh Changs vestkyst, Klong Prao Beach, ligger det skønne Santhiya Tree Resort i absolut fred og ro. Resortet er bygget i den gennemførte og smukke thailstil, som Santhiya-gruppen er kendt for.
De 50 rummelige værelser ligger i pavilloner i den frodig have, alle
med en meget stor terrasse eller balkon og med delvis udendørs
badeværelse. 15 af værelserne har direkte adgang til en pool. Ned
mod den dejlige hvide sandstrand ligger en smukt formet pool samt
resortets to restauranter og baren, hvorfra solnedgangen over Siambugten kan nydes.
Resortet tilbyder en del aktiviteter, som f.eks. kokkeskole, thai-undervisning og forskellige aktiviteter på stranden som snorkling og
paddle boards og kajakker.

Swimmingpoolen ligger få meter fra stranden, også her er det lykkes den erfarnehotelchef, Khun Niwat, at skabe et hyggeligt miljø.
Et godt resort, et lille stykke ”paradis” til en god pris.

KOH CHANG - THE EMERALD COVE



Dette dejlige resort ligger fantastisk på Klong Prao Beach med direkte adgang til kilometervis af kridhvid sandstrand og skøn natur.
The Emerald Cove er et veldrevet førsteklasses hotel og uden tvivl
blandt Koh Changs bedste hoteller, og her venter der jer et ophold i
velindrettede og rummelige deluxe-værelser med egen balkon og alle
tænkelige moderne faciliteter. Resortet har naturligvis også værelser
med udsigt over havet. Foran resortet ned mod stranden ligger den
fantastiske 50 meter lange swimmingpool, og på stranden ligger
kajakker og andet udstyr klart til aktiviteter i det turkisgrønne hav.
Der er flere muligheder at vælge mellem, når sulten melder sig,
herunder The Cove Terrasse med live cooking, en thairestaurant og
en italiensk restaurant, og resortet har naturligvis en dejlig spa samt
et fitnesscenter.
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Hoteller

Koh Kood & Koh Mak

Beachfront Pool Villa

KOH KOOD - KOH KOOD PARADISE

(+)

Et dejligt resort direkte på Ta Pao-stranden på den vestlige side
af skønne Koh Kood. Resortet består af 29 villaer og 40 værelser
bygget i moderne thai-stil direkte på et skønt 200 m langt stykke
hvid sandstrand.
Vælg mellem gode Deluxe villaer ud mod stranden og i haven eller
Superior værelser, der ligger med udsigt til resortets usædvanlige
orange pool med Siambugten i baggrunden. Villaerne er forbundet
med trægangbroer, og rundt om poolen finder I ligeledes et stort
trædæk med gode solsenge.
Måltiderne indtages i havbrisen ved The Beach Restaurant, der serverer gode thairetter, bl.a. med fokus på de friske råvarer, som øens
fiskere bringer ind hver dag. Resortet har et fitnesscenter og cykler
til låns, som man kan komme lidt rundt på øen.

KOH KOOD HIGH SEASON POOL VILLA & SPA



Koh Kood er hjemsted for en række luksusresorts, og det 5-stjernede High Season Pool Villa & Spa er ingen undtagelse. Det skønne
villaresort ligger på den smukke, vestvendte Khlong Chao-strand
med udsigt til Siambugten,og man fornemmer den totale fred og
ro i det øjeblik, man ankommer med speedbåden. De 42 villaer er
fordelt i en tropisk have og er bygget i meget smagfuld, rustik stil i
naturens egne materialer. Alle villaer har egen pool og privatliv bag
bambushegnet.
Ud mod stranden finder I en stor fælles saltvandspool - den største
på Koh Kood. Vælg mellem
bl.a. Beach Front Restaurant,
der serverer thai og internationale retter, og Italian
Restaurant, der, som navnet antyder, serverer pizzaer fra stenovnen og andre
italienske lækkerier.

KOH MAK AO KAO WHITE SAND BEACH RESORT (+)
Dette skønne lille bungalow-hotel er ejet af en af få familier, der nidkært og samvittighedsfuldt driver det meste af Koh Mak på baggrund
af fine værdier som bæredygtig udvikling og økoturisme. Hotellet består af 25 bungalows beliggende direkte på stranden (Suset Villa Beach
Front), rundt om poolen (Sunshine Villa Pool View) eller i haven (Sun
Sweet-villaer). Alle villaer har udover soveværelse og badeværelse egen
tagterrasse, hvor man man nyde en svag brise fra havet. Gode middage
kan nydes under åben himmel og med udsigt til havet.
Der er hele fire restauranter at vælge mellem, herunder Rooftop Bar
and Pizzaria, som fremstiller sprøde pizzaer i stenovn.
Det lille resort tilbyder yogaundervisning og massage og har cykler
og snorkeludstyr til udlejning og kajakker på stranden.
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Hoteller

Koh Tao & Koh Phangan

Castaway Beach Villa

Deluxe Bungalow

The Beach Club Haad Tien

KOH TAO - THE HAAD TIEN

xxx



The Haad Tien er skildpaddeøens lille perle, et suverænt boutiqueresort, beliggende i en palmelund på den sydlige spids af Koh Tao og
velsignet med 350 meter privat bountystrand. I stor respekt for de
unikke omgivelser mellem dramatiske klipper, en blå lagune og frodig
regnskov er der opført 55 fantastiske villaer i naturens egne materialer med god afstand og masser af privatliv. Villaerne er smagfuldt
indrettet i lyse materialer. På stranden finder I en stor swimmingpool,
en hyggelig strandbar og en god restaurant. Kort sagt er det lykkedes
at skabe de bedste rammer for en strandferie i særklasse.
Resortets nye afdeling hedder The Beach Club by Haad Tien. De nye
værelser ligger i bygninger på skråningen ned mod bugten, alle med
udsigt over havet. 42 værelser har balkon
med havudsigt, og 20 værelser ligger med
BOUTIQUEdirekte adgang til bugten og stranden. Alle
værelser er smukt indrettet i naturmateHOTEL I
rialer, der afspejler øens landskab. Beach
SMUKT
Club har sin egen reception, eget bibliotek
DESIGN
og internethjørne, spa, et italiensk pizzeria,
strandbar, poolbar og en fantastisk strand.

KOH TAO - SENSI PARADISE BEACH RESORT +
Resortet ligger perfekt på den østlige side af Koh Tao i den rolige
ende af øens længste strand, Mae Haad Beach, og dermed i gåafstand til havnebyens udvalg af restauranter, forretninger og hyggelige caféer. Sensi Paradise Beach Resort ligger direkte ned til stranden, og en skøn, kuperet have omslutter de rustikke bungalows, der
ligger med behørig afstand mellem hinanden.
Som en oase midt i haven ligger den nye swimmingpool og lokker
med en afsvalende dukket, hvis I trænger til en pause fra den hvide
sandstrand og koralrevet. De nyligt opførte og smagfuldt indrettede
superior og deluxe bungalows er ca. 50 m2, inklusive en stor terrasse.
Der er i alt mere end 40 bungalows med forskellige designs, flere
har direkte havudsigt og de store familieværelser giver mulighed for
at samle hele familien under et tag til en fornuftig pris.
Sensi Paradise Beach Resort er et godt sted for familier og flere
generationer, der holder ferie sammen.

KOH PHANGAN - BURI RASA VILLAGE 
Super skønt hotel beliggende helt ned til flere kilometer kridhvid
sandstrand på nordøstkysten af Koh Phangan. Det er svært ikke at
tabe sit hjerte til stedet her. Omgivelserne er ren bountyreklame,
personalet overvældende gæstfrie og servicemindede, og der er
kræset for detaljerne overalt, hvor I kigger hen. Hotellets værelser
er holdt i lyse nuancer, med et strejf af thai stil og udstyret med alle
moderne faciliteter. På stranden finder I hotellets hyggelige restaurant og bar, så I kan nyde en middag eller en drink med tæerne i
sandet. Der findes ikke mindre en syv værelsestyper på hotellet, fire
kategorier kan tilbyde havudsigt.
Til de aktive findes der et fitnesscenter og havkajakker, når driverlivet på stranden og i poolen bliver for monotont. Som på søsterhotellet på Koh Samui, anbefaler vi, at I bestiller i god tid, da Buri Rasa
har mange stamkunder, og det kan være svært at få plads.
Buri Rasa Village på Koh Phangans bedste strand
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Hoteller

MIDT PÅ
CHAWENG
STRANDEN

Koh Samui

Nyd udsigten fra hotellets restaurant

KOH SAMUI BAAN CHAWENG RESORT & SPA +

KOH SAMUI KOH SAMUI PALM BEACH RESORT

Charmerende bungalow resort med en ideel beliggenhed på den
attraktive hovedstrand. Stranden foran resortet er indbydende og
har det fineste pulversand. Swimmingpoolen er placeret få meter
fra strandkanten, og fra den gode og billige restaurant har I en skøn
udsigt over det turkisgrønne hav.

Samui Palm Beach Resort fremstår som et stemningsfuld resort, der
dog kan virke lidt slidt. En imponerende tropisk have danner rammerne omkring værelserne. De er alle smagfuldt indrettede i elegant
thailandsk design og holdt i dæmpede, varme farver. De har alle
egen balkon eller terrasse.

Der er blot 50 meter fra hotellets reception til Chawengs pulserende
hovedgade. Resortet består af flere forskellige værelsestyper. Alle
villaværelserne ligger i den frodige have, og med få meter til pool og
strand. Værelserne har terrasse og er store, lyse og smagfuldt indrettede. Baan Chaweng Beach Resort får vores bedste anbefalinger.

Hotellet tilbyder ikke mindre end 3 flotte swimmingpools fordelt på
området og 3 restauranter hvor gastronomien er i top, så der er
rig mulighed for en afslappende ferie, hvor alle sanser kan blive
plejet. Et dejligt resort i fredelige omgivelser som får vores bedste
anbefalinger.



KOH SAMUI - BURI RASA VILLAGE 

KOH SAMUI - ROCKY’S BOUTIQUE RESORT 

Det charmerende Buri Rasa Village, som er indrettet i boutiquestil,
ligger direkte på Chaweng Beach og er en stemningsfuld oase med
deluxe værelser med og uden gårdhave. Alt er holdt i varme gule
nuancer, og der er et væld af smagfulde detaljer overalt på hotellet.
Restaurant og swimmingpool-området ligger direkte ned til det pulverfine sand, som er Chaweng-strandens vartegn.

Dette dejlige hotel ligger direkte på stranden ca. 1,5 km syd for Lamai-stranden i dejlig fred og ro. Der er kun en kort køretur til Lamai,
hvor restauranter, butikker og andre bekvemmeligheder ligger side
om side. Hotellets bus kører gratis tre gange dagligt til Lamai og en
gang til Chaweng.

Glæd jer til et sted med personlighed og masser af privatliv, men tæt på
strandbyens pulserende liv. Kombiner evt. jeres ophold med søsterhotellet på Koh Phangan og oplev den jomfruelige naboø. Bestil i god tid,
Buri Rasa har mange stamkunder, og det kan være svært at få plads.

Værelserne er individuelt indrettet i moderne thai-stil med smukke
farver og håndplukket kunsthåndværk. Blandt hotellets faciliteter
kan nævnes: to pools, en i haven og en ved stranden, to gode
restauranter, en hyggelig strandbar, privat longtailbåd og gratis wifi
på hele området.
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Hoteller
Khao Lak

Alle værelser har egen terrasse med udsigt til pool

Garden Villa

KHAO LAK - APSARA BEACHFRONT RESORT 

KHAO LAK - JW MARRIOTT

Dette skønne resort er opdelt i et område med hotelværelser og et
område med villaer. Villaområdet består af 60 villaer, hvoraf de 40
har egen pool. En pool villa er hele 180 m2 inkl. et dejligt udeområde med terrasse, solsenge, et udendørs badekar og en 4x6 meter
privat pool. Både soveværelse og opholdsstue har skydedøre fra
loft til gulv ud mod poolen. I opholdsstuen står en sofa, som kan
konverteres til to sovepladser.

På Marriott-kædens flagskib, JW Marriott, er er intet overladt til tilfældighederne. Det gigantiske poolområde er designet således, at
den enkelte gæst får mest mulig privatliv, da der rundt om poolen er
små øer omkranset af grønne buske og farverige blomster.

Hotelværelserne har alle balkon eller terrasse og er smukt indrettet
i moderne asiatisk stil - her mangler der absolut ingenting. Alle
værelseskategorier er rummelige og har balkon eller terrasse med
udsigt over enten haven eller poolen.
Fællesområderne med hele tre pools ud mod havet og tre restauranter kan benyttes alle gæster, uanset om man bor i værelser eller
villa. På Kinnaree serveres der morgenmad og en stor international
buffet til frokost og aften. Napalai-restauranten serverer a al carte
retter fra det velsmagende thailandske køkken og Zeus Beach Bar
serverer BBQ og forskellige andre lækkerier i strandkanten.



Fra swimmingpoolens kant kan I kigge ud over Andamanerhavet og
den lækre strand, der fortjener fem store søstjerner. Sandet på den
to kilometer lange strand er kridhvidt og vandet klart og blåt.
JW har flere gode restauranter, og også caféen MoMo, der serverer
mad af høj kvalitet til priser, der normalt ikke ses på et femstjernet
hotel. Der er flere lokalrestauranter få hundrede meter fra resortet.

BEDSTE
HOTEL I
KHAO LAK

JW Marriotts værelser er et kapitel for sig.
I kan vælge de luksuriøse deluxe værelser
med udsigt over poolen eller f.eks. Family
Pool Access-værelser med direkte adgang
til poolen.

KHAO LAK - LA FLORA RESORT & SPA



La Flora er allerede en klassiker i Khao Lak med fast fanskare og med
god grund. Hotellet ligger direkte på den skønne Baan Niang-strand
og har rigtigt gode værelser i treetagers bygninger: deluxe-værelser
på første og anden etage, alle med balkon, og studio-værelser med
terrasse i stueetagen. Herudover værelser med direkte adgang til
poolen og bungalows i haven og på stranden.
Den smukke infinity pool ligger på kanten af stranden, hvor I også
finder View 59 Restaurant og et hyggeligt barområde. Der arrangeres
ofte temabuffeter med f.eks. thaimad eller Middelhavskøkkenet.
La Flora er et dejligt boutiquihotel for jer, der foretrækker mindre
hoteller med en intim stemning.

Deluxe værelse
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Hoteller

Khao Sok

KHAO SOK - ELEPHANT HILLS CAMP OG
RAINFOREST CAMP PÅ CHEOW LARN-SØEN
Midt i Khao Sok-nationalparkens smukkeste område finder I denne
fantastiske camp, hvor I indkvarteres i 12 m² store afrikanske luksussafaritelte, som er udstyrede med privat bad og toilet. I teltene
sover I på rigtige senge og der er elektricitet. Om aftenen kan I før
eller efter middagen nyde en eksotisk drink på Jungle Explorer Club
Bar. Snup en dukkert i Thailands smukkest beliggende swimmingpool, mens junglen vågner og lydscenen tager til.

Luksussafaritelt på Elephant Hills Camp

Campen på Cheow Larn-søen består af 10 luksustelte, der flyder
på pontoner i vandet. Stedet er helt unikt: udsigten, indkvarteringen, maden i den lille restaurant og ikke mindst det
engagerede værtspar, som
arrangerer ture på søen og
sørger godt for gæsterne.
Neden for hvert telt ligger
en privat kajak klar til jer.
Alle udflugter på opholdet
er med dygtige naturguider
og inkluderet i prisen.

KHAO SOK - 500 RAI FLOATING RESORT
En flydende camp med 18 hytter bygget på pontoner i søen - alle med
udsigt til den fabelagtige natur. Hytterne er bygget i smukke mørke
træsorter, der understreger den omkringliggende natur, og har panoramavinduer ud til søen, en dobbeltseng, to ekstra sovepladser på hemsen og naturligvis eget toilet og bad. Alle værelser har egen terrasse ud
over søen med tilhørende kajak.
I hovedbygningen ligger en åben restaurant, som serverer klassiske
thairetter af virkelig god kvalitet, og en cocktailbar, og foran bygningen
ligger helt usædvanligt en flydende swimmingpool. Resortet gør meget
ud af at støtte lokalområdet ved f.eks. at hyre personale lokalt og købe
fisk af de lokale fiskere. Bemærk, at der ikke er wifi på resortet.
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Hoteller

Phuket & Phi Phi

Skøn pool med udsigt over bugten

Superior Deluxe Cottage

PHUKET - THE SURIN



Udsigt fra superior værelse

PHUKET - KARON PHUNAKA RESORT & SPA 

Det luksuriøse The Surin er beliggende ugenert på Phukets suverænt bedste strand med skøn udsigt over Panseabugten. De 108
stråtækte, stilfuldt indrettede cottages ligger i en hyggelig, tropisk
have, der skråner ned mod den smukke Pansea Beach. Hytterne
er nyrenoveret i smukke lyse farver, og alle har egen terrasse med
udsigt.
Resortet har en dejlig pool, hvor børnene også kan boltre sig, og
der er rig mulighed for at spille tennis og golf og dyrke en lang række af forskellige vandsportsaktiviteter.
Serviceniveauet er tårnhøjt! Når sulten melder sig, er udvalget stort, idet resortet har
flere restauranter og barer, flere af dem
direkte på stranden. The Surin er i dag et
af de absolut bedste, hvis ikke det bedste
hotel på Phuket.

Deluxe Corner værelse

PHUKETS
BEDSTE!
Femstjernet
luksus

På en bjergside på Karon Beach ligger det firestjernede Phunaka Resort. Hotellet består af 8 bygninger med i alt 80 værelser, alle med
udsigt over Karonbugten. Den frodige natur omkring resortet er intakt,
I kan glæde jer over en frodig jungle og masser af fuglekvidder, når I
sidder på jeres terrasse og nyder den skønne udsigt og solnedgangen. Det tager kun 10-15 minutter at gå til stranden og den hyggelige
Karon Beach, mens de magelige kan køre med hotellets minibus.
Det er lykkedes for den erfarne hotelejer, Khun Suchat, at skabe et
spændende hotelmiljø med et højt serviceniveau. Værelserne er store
og lyse alle med stor terrasse. Familieværelserne har 4 sengepladser.
Hotellets restaurant er suveræn og priserne meget rimelige - vores
gæster får en særlig rabat ved 2. og 3. besøg i restauranten. Kort
sagt: En dejlig lille oase til en ganske særlig pris.

PHI PHI - PHI PHI RELAX BEACH RESORT



En vidunderlig oase beliggende direkte ned til en 600 meter lang
fantastisk strand og omgivet af jungle og svajende palmer. Her har
Sutee og hans søstre, Kwan og Nut, skabt et lille resort med 47 rustikke bungalows i thaistil og en familiær stemning, der gør opholdet
til noget ganske særligt.
Alle bungalows har privat terrasse eller balkon, værelserne er enkle
og charmerende indrettet. Bungalowen har ikke aircondition, men
en vifte i loftet og den naturlige ventilation fra havbrisen gør både
dage og nætter behagelige.
I den indbydende strandbar og på den autentiske restaurant er
kvaliteten er i top - en hovedret koster 30-40 kr. Der er mulighed for
big game fiskeri i resortets egen fiskebåd. Et enkelt resort men med
en enestående natur og Thailands klareste havvand.
Beachfront Bungalow direkte på stranden med egen terrasse
og mulighed for ekstra opredning
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Hoteller

Phi Phi & Koh Yao Noi

Holiday Inn Phi Phi i fredelige omgivelser 30 minutter fra Ton Sai

PHI PHI - HOLIDAY INN PHI PHI

Family Villa



Skønt førsteklasses resort beliggende direkte på Laemtong Beach
kun 30 minutter med longtailbåd fra hovedbyen Ton Sai. Båden sejler helt op på stranden, og I springer ned i det krystalklare vand og
sopper ind på en perfekt hvid sandstrand.
Her har Holiday Inn skabt de ultimative rammer for en afslappende
ferie i fredelige omgivelser. I den store tropiske have er privatlivet
højt prioriteret, og der er god plads mellem de 80 bungalows, der
alle har egen terrasse.
Holiday Inn er ofte blevet nomineret blandt
Phi Phis bedste resorts. Fantastisk natur,
højt serviceniveau, lækker swimmingpool
direkte på stranden og velindrettede bungalows på 37 m2. Der er 3 værelsestyper:
Garden bungalows i haven, superior bungalow i anden række og beach bungalow i
første række. Glæd jer til hængekøjer under
træerne og en enestående strand, hvorfra I
kan snorkle.

TOTAL FRED
OG RO PÅ
PHI PHI

Beach Villa

KOH YAO NOI - KOYAO ISLAND RESORT



En lille perle, der fortjener de bedste anbefalinger. Super charmerende førsteklasses resort beliggende på Koh Yao Island, et lille paradis kun en time med båd fra Phukets østkyst eller Krabi-stranden.
Her finder I 15 luksuriøse bungalows omgivet af kokospalmer, frodig
natur og kun et stenkast fra det turkisgrønne vand.
Koyao Island Resort har 12 deluxe villaer, ideelt for par - med eller
uden mindre børn. De har alle en stor stue, der er åben ud mod
haven og stranden, samt separat soveværelse og et dejligt badeværelse. Villaerne kan uden problemer indeholde 2 voksne og 2 børn.
De 3 familie-villaer har separat soveværelse med dobbeltseng samt
en dobbeltseng i stuen.
Disse bungalows kan rumme op til 4 voksne og 2 børn. Alle bungalows har minibar, telefon, tv og en helt fantastisk terrasse. Koyao
Island Resort har en fremragende restaurant og naturligvis en skøn
pool i strandkanten. Der er desuden mulighed for at dykke, snorkle,
leje cykler eller få en tiltrængt gang thai-massage.
Stemningen på resortet er afslappet, ikke mindst takket været et
forrygende personale, og hotellet er kendt for den bedste seafood
samt et godt udvalg af kølig hvidvin.

KOH YAO NOI - PARADISE KOH YAO



Med sin perfekte beliggenhed lever dette skønne resort op til sit
navn som et lille paradis direkte på stranden på lilleputøen Koh Yao
Noi. Udsigten ud over Phang Nga-bugtens turkisfarvede vand med
de karakteristiske kalkstensøer er nærmest ubetalelig.
Resortet ligger på et stykke privat strand med regnskoven i ryggen,
og værelserne er placeret dels på stranden, dels op ad skråningen,
hvilket giver optimal udsigt. De lyse og rummelige værelser er bygget i naturmaterialer og dekoreret i god stil med klare farver.
Vælg mellem forskellige typer af Studio-værelser med udsigt til haven eller havet samt pool villaer direkte på stranden. Resortet har
to restauranter på stranden. Herudover tilbyder resortet forskellige
aktiviteter, som f.eks. kokkeskole, kajaksejlads og cykelture.
xxx

55

Hoteller
Koh Lanta

Garden Villa

Relax Bay Resort

KOH LANTA - TWIN LOTUS 

KOH LANTA - RELAX BAY RESORT

Eksklusivt nyrenoveret resort kun for voksne (18 år) beliggende
direkte på Klong Dao-stranden, hvorfra I kan spadsere til øens
hovedby, Saladan med natmarked og hyggelige restauranter. På det
nyrenoverede Twin Lotus er der kun benyttet de bedste materialer
og den velhavende thailandske ejer er ikke gået på kompromis et
eneste sted.

Charmerende resort med 37 rustikke bungalows og 1½ km hvid
sandstrand foran hotellet. Stemningen er afslappet, ikke mindst på
grund af et opmærksomt personale under kyndig ledelse af den
belgiske ejer Allan.

Her er rigtig god plads i den enorme have og mulighed for at bo
direkte ned til stranden i de nye et- og toværelses villaer. Alle værelsestyper er rummelige og har egen balkon eller terrasse.
De er velindrettet i smukke naturfarver i rigtig god stil. Resortet har
spa, fitnesscenter, to swimmingpools samt et væld af udflugter og
vandsportsaktiviteter.



Resortet har en fantastisk restaurant, Manao, med råvarer er af høj
kvalitet og et menukort sprængfyldt med spændende retter til overkommelige priser. Sidst på eftermiddagen samles gæsterne i den
hyggelige strandbar og nyder solnedgangen over Andamanerhavet.
VIP Bungalows ligger i første- og anden række til stranden, bag disse
kommer værelsestypen A/C Bungalows. Begge typer har aircondition, køleskab, hængekøje på terrassen og pæne badeværelser.
Relax Bay er et godt valg for jer, der vil bo på stranden i smukke
rolige omgivelser på et trestjernet resort, men bemærk, at der ikke
er noget ekstravagant over de enkle bungalows.

KOH LANTA - ROYAL LANTA RESORT

+

Et dejligt familievenligt hotel med virkelig god beliggenhed på den
lange, hvide Klong Dao-strand og i gåafstand til hovedbyen Saladan.
Værelserne og villaerne ligger spredt i en frodig have med to pools
og andre faciliteter, som f.eks. en massagepavillon og en spa. Alle
værelser har egen terrasse eller balkon.
Værelserne er indrettet i thaistil med smukke mørke trægulve og
hvide vægge. Familieværelserne i haven har god plads til to voksne
og to børn i en dobbeltseng og en køjeseng. Villaerne ligger tættest
på vandet, hvor også resortets restaurant er placeret.
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Hoteller
Krabi

Tub Kaek Beach

KRABI - TUP KAEK SUNSET BEACH RESORT (+)

KRABI - THE TUBKAAK BOUTIQUE RESORT

Dette resort ligger i Krabi-området på den rolige og smukke Tup
Kaek Beach med smuk udsigt over øerne, der skyder op af Andamanerhavet.

Et skønt resort med virkelig god beliggenhed helt ud til Andamanerhavet og med udsigt til de mange grønne øer og med Hang
Nak-bjerget i baggrunden. De to større øer, Koh Yao Yai og Koh Yao
Noi skaber læ for de sydvestlige vinde, og resortet har derfor en
sikker strand med roligt vand året rundt.

I resortets nyere bygning ligger en række værelser i moderne stil
med udsigt til poolen og nogle af dem med direkte adgang til poolen. Herudover findes der bungalows i to rækker ned til den smukke,
meget lange strand, hvor de meget attraktive beach villaer ligger.
Værelserne har masser af gode faciliteter, og der er god plads overalt. Resortet har to pools samt en restaurant direkte på stranden.
Der ligger flere små hyggelige restauranter
i gåafstand fra resortet, og der er ca. 30
minutters kørsel til den travle Ao Nangstrand, der byder på masser af restauranter og underholdning.



De forskellige værelsestyper ligger spredt i haven og ud mod stranden i smukke træhuse tegnet af en anerkendt thailandsk arkitekt, der anvender smukke, meget mørke træsorter til at skabe en
hule-agtig stemning.
Vælg mellem garden, superior, deluxe-værelser i haven, seaview
rooms med havudsigt og forskellige typer af villaer med privat pool.

KRABI
langt væk fra
de tætpakkede
strande

Resortet har to restauranter: The Arundina, der ligger ud mod havet på træterrasser, der er kunstfærdigt overdækket af solsejl. Her
serveres thairetter og ikke mindst cocktails i solnedgangen. Di Mare
ligger også ud mod stranden og serverer friskfanget fisk og retter
fra det italienske køkken.

KRABI - DUSIT THANI BEACH RESORT

(+)

Dusit Thani er et dejligt luksushotel beliggende på Klong
Muang-stranden i Krabi. Det er bygget i den smukke kolonistil, der
ofte kendetegner et luksushotel, og udsigten fra hotellet ud over
øerne i Andamanerhavet er betagende.
De skønne værelser har udsigt til en smuk, frodig og velanlagt have
eller hel/delvis havudsigt. Hotellet har to store pools ned mod stranden med tilhørende liggestole og hyggelig atmosfære, flere gode
restauranter og barer, kids club, et rigtigt godt motionscenter og
en dejlig spa.
Med de mange faciliteter er Dusit Thani et oplagt valg til kræsne
familier med børn i alle aldre, da værelserne er store nok til ekstra
opredning. Der er ca. 15 minutters kørsel til Ao Nang-stranden, som
er Krabis turistmæssige centrum.
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Hoteller

Koh Mook, Koh Kradan & Koh Ngai

Beachfront Villa

KOH MOOK - SIVALAI BEACH RESORT

+

Det lyder måske som en floskel, men dette charmerende resort med
48 bungalows er virkelig fantastisk! Der er strand næsten hele vejen
rundt om Sivalai Beach Resort, og det er stedet for jer, som ønsker
at hengive jer til et liv i fred og ro og i pagt med naturen.
Dagen tilbringes udendørs med leg og spil på stranden og en dukkert i swimmingpoolen eller det varme havvand. Lej en longtailbåd
og tag på opdagelse, den største attraktion er Emerald Cave på naboøen men også Koh Rock, Koh Ma og Koh Chuek er et besøg værd.
Hotellet har 5 værelsestyper: Beach villa og Beach Villa Superior med
delvis havudsigt, som ligger i anden række fra vandet. Front Beach
Villa Superior samt Front Beach Villa Family
ligger i første række - alle villaer har egen
terrasse.
Resortet har desuden swimmingpool, en
hyggelig strandbar og restaurant.

EN PERLE
med en
usædvanlig
beliggenhed

KOH KRADAN - THE SEVENSEAS RESORT 
Skønt førsteklasses resort med kun 39 værelser beliggende direkte
på det bedste stykke strand og Sydthailands flotteste koralrev kun
30 meter fra kysten. Stedet er en af de små perler, som vi alle drømmer om, fjernt fra dagligdagens stress og jag og de tætpakkende
strande. The Sevenseas Resort åbnede i 2010 og er et af ø-områdets bedste hoteller med en klar holdning til bæredygtig turisme.
Restaurant, strandbar og poolområde er opført i lækre materialer,
og maden er værd at rejse efter. Der findes fire værelsestyper på The
Sevenseas Resort. Premier deluxe- og deluxe-værelserne er smagfuldt indrettede med terrasse eller balkon og åbne badeværelser.
Værelserne ligger kun 50-60 meter fra vandkanten, men der er ikke
havudsigt. I anden række finder I ”Villa Siam” med samme faciliteter
og en stor terrasse. Der er ca. 30-40 meter til vandkanten. 11 villaer
ligger i første række og direkte på stranden, de er 82 m2, og har
egen terrasse med privat sala og uhindret havudsigt.
Resortet har øens bedste restaurant, swimmingpool og mulighed
for at låne/leje havkajak og maske, snorkel og finner. The Sevenseas
Resort er helt enestående!

KOH NGAI - THANYA RESORT

+

Lykken er at sidde i vandkanten, mens zebrafiskens småyngel leger
tag fat i det krystalklare vand, og I fortaber jer i den spektakulære
udsigt over Andamanerhavet, hvor dekorative klippeøer står lodret
op af det turkisgrønne hav. Thanya Resort er et nyere boutiqueresort på Koh Ngai med en optimal beliggenhed direkte på den kridhvide sandstrand.
Thanya Resort har en skøn swimmingpool, hvorfra I har udsigt over
Andamanerhavet, og koralrevet foran hotellet byder på flere timers
farverig snorkling. Alle værelser har egen terrasse og plads til privatliv.
Der er en god energi på resortet, og man føler sig godt tilpas i de thaiinspirerede værelser. Thanya Resort får vores varmerest anbefalinger.

Thanya Resort - pool på stranden
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Hoteller

Koh Lipe & Koh Jum

Baan Si Fah

Mali Resort - Beachfront buganlows

Baan Si Deang

KOH LIPE - MALI RESORT PATTAYA BEACH 

KOH JUM - KOH JUM BEACH VILLAS 

Med bedste beliggenhed på Koh Lipes sydvendte Pattaya-strand
findes det skønne Mali Resort, som ligger direkte ud til den kridhvide
strand og det turkisfarvede Andamanerhav. Denne strand ligger på
læsiden af øen om vinteren. Resortets amerikanske ejer har kælet
for detaljerne og skabt et resort, som lever op til alle drømme om
et tropisk paradis, og når I bliver sat af på stranden foran resortet,
tror vi, at I ligesom os vil føle, at I er havnet det helt rigtige sted.

Leder I efter fred og ro, barfodsluksus og miljøvenlighed, så er det
Koh Jum Beach Villas på Andaman-stranden - også kaldet Golden
Pearl-stranden - på Koh Jum I skal vælge.

Resortets bungalows er opdelt i villaer i balinesisk stil, som ligger
med eller uden havudsigt, og lidt mindre hytter i den såkaldte Garden Wing. De balinesiske villaer ligger i en skøn have, hvor gartneren konstant nusser om græsplænen og de smukke planter. Villaerne
er store og velindrettede med dejlige
udendørs badeværelser og terrasse.
Resortet har en fin (og relativ billig) restaurant, et lille massagested på stranden
og en særdeles hyggelig strandbar, som
også gør det ud for reception. Alt i alt et
supergodt resort, som får vores bedste anbefalinger.

ET HOTEL
EFTER VORES
HJERTE

Der er ikke fældet et eneste træ for at bygge dette skønne og stilfulde eco-resort, der består af 19 unikke villaer med eller uden privat pool. De ligger smukt i en tropisk have eller ud mod resortets
egen strand, og der er lagt vægt på privatliv og luksus i villaerne,
som består af 1, 2 eller 3 værelser. Der findes en stor fælles pool
på stranden.
For at holde den miljøvenlige stil findes der ikke tv eller air condition
i villaerne, men arkitekturen har taget højde for naturlig ventilation,
og der er herudover installeret loftsvifter. Resortet har egen urtehave, der leverer til den økologiske restaurant. Det er også muligt at
spise i villaerne.
Koh Jum Beach Villas er et ikke-ryger resort. Der er et rygerområde
nær stranden foran restauranten.

KOH JUM - KOH JUM RESORT



Koh Jum Resort er et unikt og hyggeligt resort smukt beliggende
på en skråning med fantastisk udsigt helt til Phi Phi Islands og en
fabelagtig solnedgang. Resortet ligger på den stille Ting Rai-strand.
Her er det først og fremmest fred og ro, I finder - ingen barer eller
7-11-butikker. Med andre ord, så skal I vælge Koh Jum Resort, hvis
I higer efter Thailand, som det var i ”gamle” dage. Der er gode muligheder for gåture og vandring til øens bjerg.
Værelserne er bygget i bambus og teaktræ i hyggelig, autentisk stil
og har alle en lille balkon, hvorfra I kan nyde udsigten fra jeres solseng. Herudover byder resortet på en hyggelig og god restaurant,
en mindre pool og mulighed for rigtig god og billig massage til lyden
af bølgeskvulp. Khun Nop og hans team gør alt, for at I skal føle jer
godt tilpas her på Koh Jum Resort.
Bamboo Cottage
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Oplevelser for livet
Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på
www.stjernegaard.dk

Stjernegaard Rejser A/S
Lyngby Hovedgade 60, 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon (+45) 4526 0000
rejser@stjernegaard.dk
www.stjernegaard.dk
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