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Sydthailand - mageløse oplevelser
17 dage, inklusive udflugter med engelsktalende guide

Familievenlig sommerferie til en virkelig god pris
Denne rejse er en fantastisk naturoplevelse, der begynder med fire dage på den uspolerede strand ved Khao Lak ud til Andama-

nerhavet, fortsætter med et sandt eventyr i Khao Sok National Park og slutter med en hel uge tilbage på stranden ved Khao Lak, 

eller alternativt på Koh Phangan, hvis I vil sikre jer de bedste chancer for optimalt vejr om sommeren.

I flyver fra København til Bangkok og videre til Phuket, og efter en køretur på omkring 1½ time, står I med fødderne i sandet på 

Khao Lak-stranden. Her tjekker I ind på et dejligt værelse med udsigt til poolområdet eller haven på det skønne 4-stjernede Apsara 

Beachfront Resort. Den friske brise fra Andamanerhavet rammer ansigtet og lover godt for de næste dage, hvor I skal slappe af på 

stranden og komme ned i ferie-gearet.

Efter fire dage her er pulsen faldet til et behageligt niveau, og I er klar til store oplevelser i naturen. Og det bliver der rigeligt af, 

når I sejler ud på Cheow Larn-søen midt i den nærliggende Khao Sok National Park og indlogerer jer på et flydende resort, 500 

Rai Floating Resort. I indlogeres i skønne værelser med fabelagtig udsigt til kalkstensklipper, der skyder lodret op af søen, og tæt 

jungle inde på land, hvor aber, elefanter, tapirer og andre dyr regerer sammen med et utal af farverige fugle.

De næste par dage byder på usædvanlige oplevelser. I har jeres egen kajak, som I kan tage på opdagelse i, og campens guider 

tager jer med på trekkingture og andre udflugter. Måltiderne indtages i campens flydende restaurant, som kun bliver endnu hyg-

geligere, når mørket falder på, og petroleumslamperne tændes. I mørket forstærkes lydene fra regnskovens dyr og danner bag-

grund for en god nattesøvn.

Efter tre dage på søen har I to valgmuligheder. I kan vende tilbage til Apsara Beachfront Resort, hvor I begyndte ferien, eller I kan 

vælge at tage til Koh Phangan, en af Siambugtens skønne ferieøer, hvor vejret er optimalt om sommeren. Uanset, hvad I vælger, 

så har I nu en hel uge til rådighed til at oparbejde en sund kulør, bade, læse bøger, eller hvad end der gør jer glade. 

Velkommen til mageløse oplevelser i Sydthailand!

Asger Domino, adm. direktør

På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Khao Lak

Phuket

THAILAND

500 Rai 
Floating Resort

Khao Sok National Park

Koh Phangan

Donsak
Pier

  

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Thailand 

 Fly fra København til Bangkok og videre til Phuket.

Dag 2. Ankomst til Khao Lak 

 I ankommer til Phuket sidst på formiddagen og bliver  

 kørt til Khao Lak og det skønne Apsara Beachfront  

 Resort. Indlogering i værelse med udsigt til enten  

 poolområdet eller haven.

Dag 3-5. Khao Lak 

 I har nu et par dage til afslapning på den uspolerede  

 Khao Lak-strand.

Dag 6. Khao Lak - Cheow Larn-søen i Khao Sok National Park 

 Afgang fra hotellet efter morgenmad. I kører gennem et  

 stykke autentisk Thailand og ud til indgangen til Khao  

 Sok-nationalparken, og ved bredden af Cheow Larn- 

 søen stiger I om til små både, der sejler jer ud til det  

 flydende resort, 500 Rai. I sejler i et eventyrligt landskab  

 af kalkstensbjerge, der skyder lodret op af søen, og  

 ankommer til resortet, hvor I indkvarteres i et hyggeligt  

 deluxe-værelse med god plads og egen kajak.

Dag 7-8. Khao Sok National Park 

 Eventyrlige dage på søen med udflugter: Tarzan View- 

 point med enestående udsigt, guidede sejlture på søen  

 med mulighed for at se elefanter, okser, tapirer, hjorte,  

 aber og et utal af fugle, trekking til vandfald og tid til  

 bare at nyde sceneriet.

Dag 9. Khao Sok National Park - Khao Lak  

 eller Koh Phangan 

 De morgenfriske kan tage med på en sidste sejltur for at  

 se dyrene vågne. Herefter morgenmad på campen og  

 transport tilbage til fastlandet og stranden ved Khao Lak  

 eller til Koh Phangan. Hvis I har valgt at tilbringe den  

 sidste del af ferien på Koh Phangan, bliver I kørt ud til  

 Don Sak Pier, hvor I fanger færgen, der på ca. 3½ time  

 sejler jer til Phangan. I kan vælge mellem to hoteller:  

 Maehaad Bay Resort i kategorien Godt eller Buri Rasa  

 Village i kategorien Ekstra godt

Dag 10-15. Khao Lak eller Koh Phangan 

 Nyd livet på stranden. Der er flere muligheder for aktivi- 

 teter og udflugter, uanset om I bor i Khao Lak eller på  

 Koh Phangan. Særligt på Koh Phangan vil der være  

 mulighed for at tage på oplevelser under havets over- 

 flade for at kigge på farvestrålende fisk og koraller.

Dag 16. Hjemrejse 

 I bliver kørt til lufthavnen på Phuket, eller - hvis I er på  

 Koh Phangan – sejlet til Koh Samui, for at påbegynde  

 hjemrejsen. I flyver via Bangkok og ankommer til Dan- 

 mark næste morgen.

Dag 17. Ankomst til Danmark

4 nætter Khao Lak

3 nætter Khao Sok National Park 

7 nætter Khao Lak eller Koh Phangan

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Skøn strand ved Andamanerhavet

•  Flydende indkvartering i Thailands smukkeste  
 nationalpark

•  Udflugter og måltider i nationalparken inkluderet

•  13 x morgenmad, 3 x frokost og 3 x middag

•  Badeferie i Khao Lak eller Koh Phangan

•  Sommerferie for hele familien til en attraktiv pris

!
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De første fire dage skal I bo på Apsara Beachfront Resort i Khao Lak, der ligger helt ud til Andamanerhavet. Glæd jer til gode faciliteter, en afslappet stemning 
og et spændende lokalområde.

Dag 1. Danmark - Thailand
Der er afgang med Thai Airways fra Københavns 

Lufthavn til Bangkok midt på eftermiddagen. I 

finder jer til rette i flysædet 

og nyder mad og drikke uden 

beregning undervejs, og efter 

en film eller to anbefaler vi, at 

I sætter ørepropper i og prøver 

af få noget søvn, så I er friske 

ved ankomsten til Thailand.

Dag 2. Ankomst til 
Bangkok og videre 
til Phuket og Khao Lak
I ankommer til Bangkok tid-

ligt om morgenen og flyver 

derfra videre til Phuket, hvortil I ankommer 

sidst på formiddagen. Udenfor ankomst-

hallen venter en chauffør på at køre jer til 

det skønne 4-stjernede Apsara Beachfront 

Resort, der ligger på Thailands vestkyst ca. 

1½ times kørsel fra lufthavnen.

Det varer således ikke længe, inden I kan 

mærke sand mellem tæerne og snuse den 

friske luft fra Andamanerhavet ned i bunden 

af lungerne. Jeres værelser er i deluxe-kate-

gorien og har udsigt over enten poolområdet 

eller haven. Når mørket falder på, kan I nyde 

en dejlig middag på en af hotellets restau-

ranter og glæde jer til eventyret, der venter 

forude.

Dag 3-5. Khao Lak, badeferie 
på den uspolerede strand
I har nogle dage til at solbade, lege i bølgerne, 

svømme baner i poolen, eller 

hvad I nu har lyst til. 

Foran jer ligger mange kilo-

meter næsten uberørt strand, 

som kalder på en lang daglig 

gåtur, og når sulten melder 

sig, har resortet tre restau-

ranter at byde på: Buffet-

restauranten Kinnaree, a la 

carte-restauranten Napalai og 

Zeus Beach Bar, en afslappet 

såkaldt barefoot restaurant, 

der serverer dagens fisk og skaldyr – sikkert 

smidt på grillen med krydderier og et stort skvæt 

limesaft – pizzaer og drinks i solnedgangen, 

som er fabelagtig smuk på Thailands vestkyst.

Går man en tur langs stranden, finder man små 

lokale restauranter under casuarina-træerne, 

hvor man kan få et godt måltid mad, f.eks. fried 

rice og en kold øl, til særdeles attraktive priser.

Dag 6. Khao Lak - Cheow Larn-søen 
i Khao Sok National Park
Efter morgenmaden tager I hul på anden del 

af rejsen. I bliver hentet af en chauffør, som 

kører jer gennem et stykke autentisk Thai-

land på vej til Khao Sok National Park.

Hvis I ønsker det, kan chaufføren gøre et 

stop ved et lokalt marked undervejs, hvor I 

kan få et indtryk af, hvad der ryger i indkøbs-

kurven hos en thailandsk familie. På marke-

det ligger alskens friske grøntsager stablet i 

sirlige bunker, og friskslagtede kyllinger og 

kød hænger på krogen, så husmoderen kan 

vælge det stykke, hun synes bedst om. Også 

sko, tøj og andre fornødenheder handles på 

markedet. Det er sjovt at gå en runde og 

måske købe lidt snacks til turen.

I kører ind i nationalparken ved den store 

Rajjaprabha-dæmning, der producerer strøm 

til Surat Thani-provinsen. Det var kon-

struktionen af dæmningen i slutningen af 

1980’erne, der skabte den 165 km2 store 

kunstige Cheow Larn-sø, som skal være jeres 

hjem de næste fire dage.

I stiger om til en mindre båd og sejler ud 

mellem grønne kalkstensøer, der skyder lod-

ret  op af det mørke vand og danner en fan-

tastisk kulisse mod den blå himmel. Måske 

kender I den berømte Halongbugt i Vietnam 

– Cheow Larn-søen minder meget om det 

landskab, dog i mindre størrelse.

Efter en god sejltur dukker jeres resort op i 

kanten af søen med fine træhytter, der fly-

der på pontoner. I centrum af resortet ligger 

en større bygning, der indeholder reception, 

Sydthailand - mageløse oplevelser, sommer
17 dage

Det varer således ikke 
længe, inden I kan 
mærke sand mellem 
tæerne og snuse den 
friske luft fra Andama-
nerhavet ned i bunden 
af lungerne
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Cheow Larn-søen er kunstigt anlagt som resultat af bygningen af en meget stor dæmning. Der er dog intet kunstigt over den smukke natur, som I skal opleve, 
når I sejler med jeres guide ud fra det flydende resort, som er jeres hjem i tre dage.
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KHAO SOK NATIONAL PARK

Denne nationalpark er nok det fro-
digste sted i Thailand og hjemsted for 
masser af vilde dyr. Jeres base her er 
det flydende resort 500 Rai, og her-
fra tager I på to daglige udflugter ud 
i naturen. I sejler i kajakker og van-
drer i junglen på fastlandet, og I kan 
være heldige at se tapirer, elefanter, 
hjorte, aber og masser af fugle. I har 
tre overnatninger i dette eldorado.
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restaurant, bar og et område, hvor man kan 

slappe af og nyde solen. Foran denne byg-

ning ligger som noget helt usædvanligt en 

pool i søen.

I bliver indlogeret i Deluxe-værelser med en 

stor dobbeltseng, 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 dyre-

nes 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 7. Cheow Larn-søen, 
udflugter til udsigtspunkt 
og Klong Saeng Wildlife Park
I slår øjnene op og ser søen i blidt morgenlys, 

mens morgendisen letter – måske det smuk-

keste tidspunkt på dagen. Det kan være, I har 

lyst til en morgendukkert, inden I går eller sej-

ler i jeres kajak over til restauranten, hvorfra 

kaffeduften breder sig.

Efter morgenmaden skal I på tur med en af 

campens guider ind til fastlandet. Tag nogle 

gode sko på – I skal nemlig gå op til et 

udkigspunkt, Tarzan Viewpoint, hvorfra I har 

en fabelagtig udsigt over den blanke sø, den 

grønne jungle og de 

lodrette kalkstensøer. 

Tag endelig kameraet 

med, så I kan forevige 

dette smukke syn.

I tager tilbage til cam-

pen og spiser frokost 

og hviler måske lidt. 

Om eftermiddagen skal 

I ud på en sejltur gen-

nem Klong Saeng Wild-

life Park – også med guide, som kan fortælle 

jer om de dyr, I kan være heldige at møde 

undervejs.

Med øjnene på stilke sejler I gennem det rolige 

vand med motoriserede kanoer. Guiden ved, 

hvor dyrene plejer at holde til, og er I heldige, 

ser I yndefulde hjorte og måske elefanter, 

der tager sig et eftermiddagsbad i søen. Eller 

måske ser I de sælsomme tapirer, som har 

korte ben, et stort, bredt bagparti og en kraf-

tig snude, der ender i en kort snabel. Aberne 

plejer at være nysgerrige, så dem har I rigtig 

gode chancer for at møde - de holder sikkert 

øje med jer fra trækronerne. Blandt fuglene 

kan I være heldige at se bl.a. de smukke næse-

hornsfugle, hvis næb dækkes af et ”horn”, ofte 

i smukke orange, gule og røde farver.

I har også tid for jer selv i campen om efter-

middagen. Tag kajakken over til den flydende 

pool eller sejl ud på egen hånd, hvis I har lyst. 

Når mørket falder på, serveres der igen mid-

dag i restauranten.

Dag 8. Cheow Larn-søen, 
trekking til vandfald og 
besøg i grotter
Denne dag byder efter mor-

genmaden på en let trekkingtur 

gennem frodig regnskov inde på 

land til et meget smukt vandfald 

ved navn Pad Sian. Her plasker 

vandet ned ad klippesiden og 

fylder luften med tunge vandper-

ler – det giver ægte regnskovsstemning.

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 drypstens-

formationer. Guiden har kraftige spots med, 

så I kan betragte disse naturens vidundere, 

som har været tusindvis af år undervejs.

I spiser aftensmad i campen og går til ro i hyt-

ten, når det passer jer.

Dag 9. En tidlig sejltur på søen 
og tilbage til stranden ved Khao Lak 
eller Koh Phangan i Siambugten
I dag er er mulighed for en sidste udflugt på 

søen for de morgenfriske. I sejler ud i kajak, 

mens dagen gryer, og dyrene vågner og søger 

I slår øjnene op og ser 
søen i blidt morgenlys, 
mens morgendisen let-
ter - måske det smuk-
keste tidspunkt på 
dagen

I tager på guidede udflugter i regnskoven og oplever naturen på tæt hold. Der er gode chancer for at se aber og mange andre dyr i Khao Sok National Park.

Sydthailand - mageløse oplevelser, sommer
17 dage
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Vælger I at tilbringe den sidste uge af ferien på Koh Phangan, kan I bo på 
Maehaad Bay Resort, et dejligt 3-stjernet resort med god beliggenhed.

ned mod vandet for at drikke. En fredelig 

stund, hvor det kun er pagajens plask i van-

det, der bryder stilheden. 

Morgenmaden med kaffe, 

te, juice, brød, æg og frisk 

frugt står klar til jer, når I 

er tilbage på campen.

Efter morgenmaden pakker 

I jeres ting og tager plads 

i campens båd for at sejle 

tilbage til fastlandet. Per-

sonalet vinker farvel, og I 

betragter en sidste gang 

den smukke grønne natur.

I har nu valget mellem at tilbringe den sidste 

uge af jeres ferie ved Khao Lak-stranden, hvor 

ferien også begyndte, eller på Koh Phangan, 

en af Siambugtens skønne ferieøer, hvor I har 

større chancer for solskinsvejr i sommermå-

nederne.

Vælger I at tage tilbage til Khao Lak – ja, så 

venter der et dejligt værelse på Apsara Beach-

front Resort, som I allerede kender så godt. 

Vælger I Koh Phangan, går turen fra Khao Sok 

National Pak ud til kysten og Don Sak Pier, 

hvorfra færgen til Phangan afgår – sejlturen 

tager omkring 3½ time. På Phangan venter 

en chauffør på at køre jer til det hotel, som 

skal være jeres base den næste uge. 

Igen skal I træffe et valg mellem det 3-stjer-

nede Maehaad Bay Resort og det 4-stjernede 

Buri Rasa Village Koh Phangan.

Maehaad Bay Resort ligger på den nordlige 

del af Koh Phangan med udsigt til den lille 

ø Koh Ma, som er forbundet med 

Phangan via en sandtange, og her 

er der nem adgang til snorkling på 

et nærliggende koralrev. Resortet 

har en stor elipseformet pool i en 

frodig have med høje palmetræer.  

Buri Rasa Village er et resort i den 

virkeligt gode ende. Det ligger på 

den nordøstlige kyst helt nede på 

en skøn, hvid sandstrand, og her 

er flere hyggelige restauranter på 

resortets eget lille torv, en skøn 

pool og mange andre faciliteter.

Dag 10 -15. Strandlivets glæder 
og mulighed for udflugter
I har nu en hel uge til at nyde strandlivets 

glæder, og hvis I har lyst til oplevelser, er der 

mange muligheder for udflugter.

Khao Lak er et godt udgangspunkt for at 

udforske Phuket. I kan opsøge de historiske 

og autentiske dele af øen, eller I kan slå jer 

ned i turistområderne, der byder på shop-

ping og natteliv. Der er også masser af smuk 

natur i lokalområdet ved Khao Lak, der byder 

på mangroveskove med et interessant dyreliv. 

De modige kan melde sig til en udflugt med 

pandelampe ind i de mørke grotter, der gem-

mer på et krybende, hængende og flyvende 

dyreliv. Mange udflugter kan bestilles hjem-

mefra gennem Stjernegaard – vær opmærk-

som på, at det ikke er muligt at besøge Simi-

lan- og Surinøerne om sommeren, hvor Anda-

manerhavet viser sig fra sin mere barske side.

De madinteresserede kan tage på kokkeskole 

og lære noget om de fyrige thailandske kryd-

derier og naturligvis være med til at fremtrylle 

spændende retter fra det velsmagende lokale 

køkken, der giver en indvendig varme – nyttig 

viden, når man bor på den nordlige halvkugle.

Når I befinder jer på hotellets eget område, 

kan I benytte rigtigt mange gode faciliteter: 

bl.a. to swimmingpools, havkajakker, en læk-

ker spa og et fitnessrum, så der er masser at 

foretage sig i løbet af den uge, I har til rådig-

hed ved stranden.

Befinder I jer på Koh Phangan, er det nok 

først og fremmest strand- og marinelivet, der 

trækker. Øen er omgivet af nationalpark, og 

årstiden er perfekt til at tage på snorkel- eller 

dykkerture og kigge på sjove, farverige og 

mærkelige fisk og koraller.

Dag 16. Khao Lak eller 
Koh Phangan og hjemrejse
Hvis I bor i Khao Lak bliver I kørt til lufthav-

nen sidst på eftermiddagen for at påbegynde 

hjemrejsen. Opholder i jer på Koh Phangan, 

skal I med færgen til Koh Samui for at flyve til 

Bangkok derfra. Der er flyskift i Bangkok over 

midnat og ankomst til Danmark tidligt næste 

morgen.

Dag 17. Ankomst til Danmark

Sydthailand - mageløse oplevelser, sommer
17 dage

Øen er omgivet af 
nationalpark, og 
årstiden er perfekt 
til at tage på snor-
kel- eller dykkerture 
og kigge på sjove, 
farverige og mærke-
lige fisk og koraller

MAEHAAD BAY RESORT  (GODT) 

Koh Phangan

Maehaad Bay Resort ligger skønt på stranden af samme navn 

på den nordlige del af Koh Phangan. Fra resortet er der udsigt 

til Koh Ma, der er forbundet med Phangan via en sandtange, 

og der er nem adgang til snorkling på de nærliggende koralrev.

Værelserne er indrettet i hyggelig thai-stil med mørke trægulve 

og varme farver. Superior-værelserne ligger i toetagers byg-

ninger, og Deluxe-værelserne ligger rundt om den meget store 

elipseformede pool, der levner plads til både svømning og leg. 

Herudover findes familieværelser med plads til to voksne og to 

børn, samt forskellige villaer og suiter. På stranden ligger kajak-

kerne klar, og i Aim Aroy Restaurant venter gode måltider fra det 

thailandske og internationale køkken. 
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BURI RASA VILLAGE  (EKSTRA GODT)

Koh Phangan
Super skønt hotel, beliggende helt ned til en lang kridhvid 

strand på nordøst kysten af Koh Phangan. Hotellets værelser 

er elegant indrettede i lyse farver og med en charmerende 

thai stil, og udstyrede med alle moderne faciliteter såsom 

fladskærms-tv og dvd-afspiller. Helt nede på stranden finder I 

hotellets hyggelige restaurant og bar, så I kan nyde en middag 

eller en drink med tæerne i sandet.

I kan også sætte jer på hotellets lille brostensbelagte "torv" 

hvor der om aftenen bliver en rigtig hyggelig stemning med 

de tændte lamper og levende lys. For de aktive findes der et 

fitness center, og ellers kan I bare nyde livet i swimmingpoolen 

eller på stranden. Buri Rasa Village vandt "Bedste nye luksus-

hotel i Asien" i 2013.

OPGRADÉR TIL 
EKSTRA GODT PÅ 
KOH PHANGAN

Hoteller
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FLYDENDE INDKVARTERING

På denne rejse bor I meget utraditio-
nelt på det flydende resort 500 Rai. 

På denne måde kommer I helt tæt på 
naturen i den store Khao Sok Natio-
nal Park. 

I vågner op til fuglefløjt og abeskrig 
og har egen kajak til at udforske 
søen. Opholdet inkluderer daglige 
udflugter og alle måltider.

500 RAI FLOATING RESORT

Khao Sok National Park

En flydende camp beliggende i eventyrlige omgivelser på Cheow Larn-søen midt i Khao Sok 

National Park. Campen har 18 hytter bygget på pontoner i søen – alle med udsigt til den fabel-

agtige natur. Hytterne er bygget i smukke mørke træsorter, der understreger den omkringlig-

gende natur, og har panoramavinduer ud til søen, en dobbeltseng, to ekstra sovepladser på 

hemsen og naturligvis eget toilet og bad. Alle værelser har air condition og egen terrasse ud 

over søen med tilhørende kajak.

I hovedbygningen ligger en åben restaurant, som serverer klassiske thairetter, og en cocktail-

bar, og foran bygningen ligger en flydende swimmingpool. Der er ikke wifi på resortet. Ophol-

det på campen inkluderer to daglige udflugter med guide og alle måltider.

INKL. ALLE 
MÅLTIDER 

OG 2 DAGLIGE 
UDFLUGTER

Hoteller
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APSARA BEACHFRONT 
RESORT AND VILLAS 
Khao Lak

Dette resort med skøn beliggenhed ved den smukke og forholdsvis 

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

hotelværelser og et område med villaer.

De 195 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. Deluxe-værelserne, som vi 

benytter på denne rejse, har udsigt til poolområdet eller haven.

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

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

havet og tre restauranter. 

På Kinnaree serveres der morgenmad og en stor international buffet 

til frokost og aften. Napalai-restauranten serverer a al carte retter fra 

det velsmagende thailandske køkken og Zeus Beach Bar serverer BBQ 

og forskellige andre lækkerier i strandkanten.

Villaområdet består af 60 skønne villaer, hvoraf de 40 har egen pool. 

Forhør om mulighederne for at opgradere til en villa på denne rejse.

Deluxe-værelse

DIREKTE PÅ 
DEN UBERØRTE

KHAO LAK-
STRAND

Hoteller
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