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Tilkøb udflugter med Khun Vie, vores dansktalende guide
Denne rejse, som er arrangeret i samarbejde med Khun Vie, vores dansktalende thailandske guide, byder på en skøn blanding af 
Bangkok med pulserende storbyliv, det historiske Ayutthaya, som var Siamrigets centrum, den fabelagtige Khao Yai National Park og 
ikke mindst Koh Chang, en af Siambugtens skønne ferieøer.

Khun Vie er jeres guide på fem unikke halv- og heldagsudflugter (et tilkøb til rejsen), og med hende som adgangskort får I mulighed 
for at komme et spadestik dybere i den fascinerende og mangfoldige thailandske kultur. Khun Vie kan som thailænder åbne døre, som 
ellers er svære at åbne for udefrakommende, og hun formidler sin store viden om fortidens og nutidens Thailand på dansk – oven i 
købet til en lille gruppe med maks. 16 deltagere, hvilket gør det muligt for jer at komme endnu tættere på livet i Thailand.

I Bangkok skal I bl.a. opleve de smukke templer, det autentiske Chinatown og naturligvis sejle på Chao Phraya-floden, både på de stille 
bifloder og på den store travle hovedflod. Der bliver mulighed for at deltage i et sjovt kokkekursus, hvor I fremstiller lækre thairetter 
fra bunden og lærer at dosere de stærke thailandske krydderier, og for at køre med tuk-tuk gennem byen og smage på gadekøkkener 
– Bangkok by night på en virkelig skøn måde!

Efter mange oplevelser i storbyen sejler I ad Chao Phraya-floden til Ayutthaya, der fra det 14. til det 18. århundrede var hovedstad 
i Siamriget og en af verdens største og rigeste handelsstationer. I betragter byens templer, der er UNESCO-verdensarv, inden I fort-
sætter til Khao Yai National Park, hvor I indlogeres i luksussafaritelt med alle moderne faciliteter. I tager på safari i nationalparken 
med gode chancer for at se elefanter og andre spændende dyr. Nationalparken er den største monsunregnskov i Asien og UNESCO-
verdensarv, så I kan forvente spektakulære scenerier med buldrende vandfald og enestående naturoplevelser.

Herefter venter badeferien på Koh Chang – en af de skønne øer i Siambugten med dejlige strande og masser af marineliv. Her skal 
I bo i et hyggeligt og stemningsfuldt område på et skønt hotel direkte på stranden, og hvis I keder jer, har vi sammensat en vifte af 
udflugter, I kan tilkøbe. 

Dagsprogrammet for rejsen er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af Khun Vies udflugtspakke, men I kan naturligvis også vælge at 
opleve mageløse Thailand helt på egen hånd.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Thailand
Mageløse oplevelser uden for alfarvej
17 dage, inkl. 3 udflugter med dansktalende guide
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Øverst: Khao Yai National Park er især kendt for sine eventyrligt smukke vandfald.

ET SPADESTIK DYBERE 
MED KHUN VIE
Khun Vie er jeres dansktalende guide på denne 
rejse. Hun guider jer gennem 3 udflugter, der er 
inkluderet i rejsens pris, 
og I har mulighed for at 
tilkøbe yderligere 5 ud-
flugter med hende. 

Sammen med Khun Vie  
kommer I et spadestik 
dybere ned i den fas-
cinerende og mangfol- 
dige thailandske kultur. 

CAMBODIA

MALAYSIA

MYANMAR

LAOS

THAILAND

Koh Chang

Bangkok

Ayutthaya
Khao Yai
National Park

3 nætter Bangkok 

- 3 nætter Khao Yai National Park 

- 8 nætter Koh Chang

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Thailand. Afrejse fra Københavns Lufthavn om  
 eftermiddagen og med direkte fly til Bangkok.

Dag 2. Ankomst til Bangkok og besøg hos buddhaer i byens  
 smukke templer. Fra lufthavnen til pulserende og autentiske  
 Chinatown for at tjekke ind på hotellet. Efter et hvil skal I med  
 Khun Vie, vores dansktalende lokalguide ud og spise frokost  
 ved floden og derefter på besøg i to af byens mest spænden- 
 de templer. Om aftenen er der velkomstmiddag på 25. sal  
 med udsigt over Bangkok.

Dag 3. Bangkok, oplevelser til lands og til vands. Hvis I tilkøber  
 udflugtspakken, skal I om formiddagen besøge byens blom- 
 stermarked og ikke mindst det prægtige kongepalads. Efter- 
 middagens program er inkluderet: en sejltur på Chao Phraya- 
 flodens biveje (klonger) med kig til hverdagslivet væk fra de  
 travle gader, frokost i et privat hus ved klongerne, besøg ved  
 det gyldne Morgengryets Tempel og en gåtur gennem det liv- 
 lige Chinatown.

Dag 4.  Bangkok, på kokkeskole og med tuk-tuk gennem byen. 
 Om formiddagen er I på egen hånd, og herefter skal I, hvis I 
 har tilkøbt udflugtspakken, på kokkeskole sammen med Khun  
 Vie for at lave lækre thairetter fra bunden og afbalancere surt,  
 sødt, bittert og stærkt, så det smager helt rigtigt. Senere  
 sætter I jer til rette i en tuk-tuk og lader jer fragte rundt i  
 aftenen med stop i Chinatown, på byens blomstermarked,  
 hvor der arbejdes på morgendagens offergaver, og i Wat Pho- 
 templet efter lukketid. I smager på byens gadekøkkener  
 undervejs og stiller jer i kø ved de lokales yndlingsrestaurant. 

Dag 5. Bangkok - Ayutthaya - Khao Yai National Park, med båd  
 til den gamle hovedstad. I forlader Bangkok og sejler ad  
 floden til den gamle hovedstad, Ayutthaya. Khun Vie viser jer  
 UNESCO-verdensarven ved Wat Phra Sri-templet og det be- 
 rømte buddhaansigt, der er gemt mellem træets rødder. Her- 
 efter kører I til Khao Yai National Park, hvor I indlogeres i det  
 skønne Lala Mukha Tented Resort. Har I tilkøbt udflugtspakken,  
 besøger I en kilde inde i parken og overværer et af naturens  
 egne teaterstykker, når flagermusene letter i skumringen.

Dag 6. Khao Yai National Park, safari og vandfald. En hel dag 
 i nationalparken, Asiens største monsunregnskov med spekta- 
 kulær natur og imponerende vandfald (kræver tilkøb af ud- 
 flugtspakken). På safari game drive har I gode chancer for at se  
 vilde elefanter, bjørne, gibbon- og makakaber og masser af  
 smukke fugle – der lever 400 fuglearter i nationalparken.

Dag 7. Khao Yai National Park, let trekking og mere safari. 
 Endnu en dag med safarioplevelser (tilkøb af udflugtspakken)  
 i nationalparken og besøg ved et vandfald, der figurerer i en  
 kendt Hollywood-film. Alternativt er I på egen hånd.

Dag 8. Khao Yai National Park - Koh Chang. Sceneskift i dag, når  
 I kører syd på til Laem Ngop Pier, hvorfra I sejler til Ananas- 
 bugten, Ao Sapporot, på Koh Chang. Køreturen er forholdsvis  
 lang – små 400 km, men forude venter dejlige dage ved Koh  
 Changs skønne strande.

Dag 9.-15. Koh Chang, badeferie. Dejligt førsteklasses resort ved  
 den skønne, vestvendte Klong Phrao-strand. Her får I masser  
 af tid til at slappe af, og der er gode muligheder for udflugter, 
  hvis I trænger til afveksling fra stranden.

Dag 16.  Koh Chang og hjemrejse. I skal med færgen tilbage til fast- 
 landet, hvorfra I bliver kørt til Bangkoks internationale lufthavn  
 for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 17.  Ankomst Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev Bangkok og Siamriget

•  Indkvartering i luksussafaricamp ved  
 Khao Yai-nationalpark

•  Strandeferie på skønne Koh Chang

•  Inkl. 3 udflugter, tilkøb yderligere 5 med dansk- 
 talende rejseleder

!
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BANGKOKS CHINATOWN

Chinatown er Bangkoks absolut mest autenti-
ske bydel. Den opstod i 1780'erne, hvor den 
kongelige regering flyttede et stort antal kinesi- 
ske arbejdere hertil, og man kan stadig høre for- 
skellige kinesiske dialekter i de kringlede gader.

Fødevaremarkedet er et kapitel for sig - her 
finder man delikatesser som friturestegte 
græshopper og andet godt, og i begravelsefor-
retningen sælges Mercedes-biler og lystbåde 
i næsten naturlig størrelse, så de døde kan 
komme standsmæssigt videre til næste liv.
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To højdepunkter i Bangkok: Grand Palace er med god grund byens største seværdighed. Her ses de smukkeste eksempler på siamesisk arkitektur, og 
stemningen er præget af de lokales respekt for både kongehuset og de overvældende religiøse symboler. Den kæmpestore liggende buddha møder I i Wat 
Po – Bangkoks ældste tempel.  

Dag 1. Danmark - Bangkok
I møder op i Københavns Lufthavn, hvorfra 

det direkte fly mod Bangkok afgår midt på 

eftermiddagen. Læn jer tilbage i flysædet, 

spis et måltid mad, se en film og få jer en lur, 

så I er nogenlunde friske, når I lander i Bang-

kok tidligt næste morgen.

Dag 2. Ankomst til Bangkok, 
tjek-ind og oplevelser i byen
Efter bagageudleveringen i Bangkoks effek-

tive lufthavn venter vores dansktalende 

guide, Khun Vie, som skal følge jer på det 

meste af denne rejse rundt til nogle af Thai-

lands absolutte højdepunkter. I kører gennem 

morgendisen, mens byen vågner – helt ind til 

Chinatown-bydelen.

Her skal I bo på Grand China Hotel, et dejligt 

centralt beliggende hotel med svingdør lige 

ud til det meget autentiske kinesiske kvarter 

med masser af guldbutikker, sjove markeder 

og gadekøkkener, der kan få de fleste til at 

spærre øjnene op. Vi har sørget for, at jeres 

værelser er klar, selvom I kommer tidligt, og I 

har nu et par timer til et hvil og et brusebad, 

inden I mødes igen ved 11-tiden.

Khun Vie fører an, når I går den korte vej i 

menneskemylderet ned til Chao Phraya-flo-

den, Bangkoks livsnerve, hvor både i alle stør-

relser og beskaffenheder sejler op og ned fra 

tidlig morgen til sen aften. I går ombord på en 

båd, der sejler jer op ad floden, og fra dækket 

kan I bl.a. betragte tungt lastede pramme, der 

transporterer byggematerialer, vandbusser 

med hundredvis af passagerer, de små karak-

teristiske longtailbåde med 

lange ”piskeris” som driv-

kraft og fine private både 

fra de dyre 5-stjernede 

hoteller, der ligger helt ned 

til flodbredden.

Efter en kort sejltur går I i 

land for at spise en lokal 

frokost – jeres første møde 

med det krydrede men 

meget velsmagende thai-

landske køkken. 

Fra restauranten kører I til en af byens største 

seværdigheder, den mægtige liggende buddha 

i Wat Po-templet, Bangkoks ældste tempel fra 

1788. Der hersker dejlig fred og ro, så snart I er 

indenfor i templet, og måske hører I den mono-

tone brummen fra munke, der beder i et af de 

smukt dekorerede rum. Hovedattraktionen er 

den enorme liggende buddha, der måler 47 

meter fra isse til fod.

Næste stop er ved Wat Traimitr, som er hjem 

for – om ikke den smukkeste - så i hvert fald 

den mest værdifulde buddhafigur i byen. Gol-

den Buddha vejer 5½ tons og er støbt i 18 

karat guld! I lang tid var den gemt væk fra 

offentligheden og dækket af et lag stuk af 

frygt for, at fjendtlige kræfter skulle stjæle den. 

Den stod opbevaret på et lager tilhørende det 

danske rederi ØK, og da man flyttede figuren, 

revnede stukken og afslørede 

det pureste guld.

Tilbage på hotellet har I et 

par timer til at slappe af her 

på jeres første dag i Thai-

land, inden I mødes til en 

velkomstmiddag på 25. sal 

på jeres hotel. Herfra har I 

panoramaudsigt over Bang-

kok og floden, efterhånden 

som lyset forsvinder, og det 

kunstige lys tager over.

Dag 3. Blomstermarked, kongepaladset,
sejltur på floden og gåtur i China Town

Formiddagens program forudsætter 
køb af udflugtspakken

I dag har I mulighed for en ekstra udflugt 

med vores dansktalende guide, der begyn-

der straks efter morgenmaden med et besøg 

på byens enorme blomstermarked Pakklong 

Talaad. Her får I et interessant indblik i nogle 

af thaiernes mange skikke og traditioner og 

ser de smukke arrangementer, der kreeres 

af eksotiske blomster i alle regnbuens farver.

Herefter kører I til Bangkoks største seværdig-

hed, Grand Palace, det enorme kongepalads 

Thailand - mageløse oplevelser uden for alfarvej
17 dage

Der hersker dejlig 
fred og ro, så snart I 
er indenfor i templet, 
og måske hører I den 
monotone brummen 
fra munke, der beder 
i et af de smukt deko-
rerede rum
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hvor siamesiske konger holdt til frem til 1946. 

Paladset, der stod færdigt i 1782, består af 

omkring 100 fornemme bygninger med for-

gyldte spir og andre glitrende dekorationer, 

og området bruges til mange forskellige for-

mål, bl.a. begravelser, kroninger, tronsal og 

til receptioner for fornemme gæster. Således 

har Dronning Margrethe 

boet der på et statsbe-

søg engang.

Den største skat i kon-

gepaladset er det lille 

tempel, der huser den 

grønne Emerald Bud-

dha, som er Thailands 

allerhelligste buddha. 

Den er ikke så stor, og 

den er heller ikke skåret 

af smaragd (emerald), som navnet antyder, 

men derimod af jade. Tre gange om året får 

buddhaen skiftet tøj af et højtstående med-

lem af kongefamilien. Det er en stor ople-

velse at gå rundt i paladset og mærke stem-

ningen og den respekt, som thaierne har for 

omgivelserne.

Eftermiddagens program kræver ikke tilkøb – 

her skal I på en skøn sejltur på Chao Phraya-

flodens bifloder, kaldet klonger. På vej ind i 

klongerne skal I dog lige have et stop ved et 

af byens smukkeste templer, Wat Arun, Mor-

gengryets tempel, der hedder sådan, fordi 

det ser guddommeligt ud, når solens første 

stråler rammer de guldbelagte spir.

Så snart I forlader den store brede Chao 

Phraya og kommer ind bag sluserne på vest-

siden, sænker roen sig, og en nærmest land-

lig idyl breder sig. I sejler forbi små samfund, 

hvor husene står på pæle med 

børn, der leger på terrassen, 

mens bedstefar får en lur i 

hængekøjen, og mor ordner 

grøntsager til aftensmaden.

I stopper ved et af de hundred 

år gamle huse og spiser en 

dejlig frokost, og måske får I en 

rundvisning i huset og mulig-

hed for at kigge ud i køkkenet, 

hvor maden bliver tilberedt. 

Med fyldte maver sejler I via slusen tilbage til 

Chao Phraya, hvor I bliver sat af ved den travle 

Wan Fah Pier. 

Sammen med jeres guide går I nu et par 

timer gennem den pulserende Chinatown 

med øjnene på stilke. I oplever gadekøkkener, 

der serverer delikatesser og også ting, som 

vi i Danmark ikke betragter som delikatesser, 

kinesiske apoteker med spændende naturme-

dicin, der vejes af med lodder, og tingeltangel 

i alle afskygninger. Stemningen i Chinatown er 

svær at beskrive – den skal opleves.  Gåturen 

slutter ved jeres hotel, og aftenen er på egen 

hånd, men Khun Vie arrangerer gerne fælles-

spisning for dem, der har lyst.

Dag 4. Bangkok, fridag eller 
kokkeskole og tuk-tuk-tur
I har en formiddag på egen hånd, og har I til-

købt udflugtsprogrammet, skal I kl. 13.30 med 

Khun Vie på kokkeskole, hvor kyndige kokke 

lærer jer om det thailandske køkken, hvor surt, 

sødt, bittert og stærkt skal harmonere på den 

helt rigtige måde. I laver klassiske thairetter fra 

bunden i en afslappet og sjov atmosfære, og 

der er plads til alle kokkeniveauer – også børn. 

Der er naturligvis mulighed for at smage god-

bidder undervejs.

Ca. kl. 18 fortsætter I ud på en virkelig sjov 

udflugt: Bangkok by night – med tuk-tuk gen-

nem byen, hvor I får byens eksotiske dufte og 

vibrerende stemning ind under huden på en 4 

timers køretur. I hilser på jeres chauffør og sæt-

ter jer til rette i tuk-tukken, og første stop er 

ved en nedlagt brandstation ved Chao Phraya-

floden, hvor I skal nyde solnedgangen. Herefter 

kører I gennem den gamle bydel til Chinatown, 

hvor I går en tur og smager på et par meget 

eksotiske gadekøkkener. I stikker også hovedet 

indenfor i et kinesisk apotek, der sælger urter 

og andre medikamenter mod alverdens lidelser. 

Dybt inde i den gamle bydel besøger I en bar 

med en helt særlig atmosfære – her spilles der 

traditionel thaimusik, og I smager igen på et 

Thailand - mageløse oplevelser uden for alfarvej
17 dage

Chao Phraya River snor sig gennem Bangkok og er en af byens vigtigste trafikårer. Om dagen drøner tungtlastede pramme, flodbusser og longtailbåde frem og tilbage, 
men om aftenen sænkes tempoet betragteligt. I skal bo en meget kort gåtur fra floden, og rejsen byder på flere sejlture.

Forbavsende hurtigt 
ændrer billedet sig fra 
travl storby til landlig 
idyl, hvor husene står på 
pæle ned mod floden
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par specialiteter, som I måske skyller ned med 

en kølig drik. Næste stop er ved blomstermar-

kedet, hvor der er en hektisk stemning om 

aftenen, mens morgendagens offergaver til 

guderne gøres klar. 

Jeres chauffør viser jer herefter bagdøren ind til 

det fine Wat Pho-tempel, som I godt nok har 

besøgt i dagtimerne, men her om aftenen er 

der en helt andet stemning mellem de spar-

somt oplyste bygninger. 

Tuk-tukken kører videre gennem de snævre 

gader, og I slår et smut forbi den berømte Khao 

San Road, hvor de unge rygsæksrejsende hol-

der til, og passerer the Giant Swing og Demo-

cracy Monument. I er tilbage ved udgangspunk-

ter ved BTS-stationen Sahpan Taksin ca. kl. 22.

Dag 5. Bangkok - Ayutthaya - Khao Yai Nati-
onal Park, med båd til den gamle hoved-
stad og besøg i UNESCO-verdensarven
Det er blevet tid til næste fase af jeres rejse, 

og I lukker derfor kufferten og bliver kørt ned 

til Chao Phraya for at gå ombord på Grand 

Pearl, båden, der skal fragte jer op ad floden 

til Ayutthaya, Thailands gamle hovedstad. 

Forbavsende hurtigt ændrer billedet sig fra 

travl storby til landlig idyl, hvor husene står 

på pæle ned mod floden. 

I spiser en frokost ombord, inden I er fremme i 

Ayutthaya, der blev grundlagt omkring år 1350 

AYUTTHAYA 
– SIAMRIGETS CENTRUM

Ayutthaya blev grundlagt i 1350 og var 
hovedstad i Siamriget frem til 1767, 
hvor burmeserne brændte byen ned til 
grunden. I dag kan I betragte resterne 
af de smukke paladser og templer byg-
get i khmerstil. I besøger Wat Mahat-
hat-templet som er kendt for en helt 
særlig detalje, der figurerer vidt og 
bredt på postkort og i guidebøger: et 
fredfyldt buddhaansigt, der titter frem 
mellem vildtvoksende rødder fra et træ.
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og var den anden hovedstad i det siamesiske 

kongerige efter Sukhothai. Byen havde sin stor-

hedstid fra det 14. til det 18. århundrede, hvor 

den var en af verdens stør-

ste og mest kosmopolitiske 

byer og centrum for globalt 

diplomati og handel. 

Byen havde således diplo-

matiske forbindelser til 

både det franske hof i 

Versailles, mogulen i Delhi 

samt de kejserlige hoffer i 

Kina og Japan. Den lå stra-

tegisk midt mellem Kina 

og Indien, omgivet af tre 

floder, der forbandt byen til havet, og alligevel 

beskyttet fra sejlende arabiske og europæiske 

magter på jagt efter nye territorier i Asien.

I 1767 blev Ayutthaya angrebet af burme-

serne, der brændte byen og tvang befolknin-

gen til at flygte. Den blev aldrig genopbygget, 

og kongerigets hovedstad flyttede efterføl-

gende til Bangkok. I skal opleve byens histo-

riske område, der blev udråbt til UNESCO-ver-

densarv i 1991. 

Selvom byen som nævnt brændte ned til grun-

den i 1767, kan man tydeligt fornemme stor-

heden i de konstruktioner, der er tilbage. I kig-

ger ekstra godt på Wat Phra Sri Sanphet, som 

var det vigtigste tempel og beliggende inde i 

det kongelige palads. Dette tempel var sær-

deles smukt dekoreret med bl.a. skulpturer og 

vægmalerier og afspejler således tidens impo-

nerende økonomiske og tekniske formåen.

Næste stop er ved Wat Mahat-

hat-templet, som er kendt for 

en helt særlig detalje, der figu-

rerer vidt og bredt på postkort 

og i guidebøger: et fredfyldt 

buddhaansigt, der titter frem 

mellem vildtvoksende rødder 

fra et træ, der dog har haft pli 

nok til ikke at dække det helt.

Herefter kører I øst på mod 

den store Khao Yai National 

Park, og efter et par timers kørsel er I fremme 

ved indgangen til parken, hvor I skal bo et helt 

særligt sted: Lala Mukha Tented Resort. Som 

navnet antyder, er jeres hjem for de næste tre 

nætter et telt, men vær ikke bekymret – der er 

tale om et luksussafaritelt med rigtige senge, 

eget badeværelse, terrasse og endda tv og 

wifi. Hvis I tilkøber udflugtspakken til denne 

rejse, skal I på udflugt både dag 5, 6 og 7, 

men I kan også vælge at være på egen hånd, 

mens I bor i camp’en.

For jer, der har tilkøbt udflugter, begynder 

programmet, når I er installeret i teltet. Sam-

men med stedets ranger og naturligvis Khun 

Vie begiver I jer på eventyr til en kilde lige 

uden for nationalparken, hvor I får en forfri-

skende svømmetur i det klare, kølige vand og 

Ved Khao Yai-nationalparken skal I bo i den skønne Lala Mukha Tented Resort, som ligger smukt med fabelagtig udsigt til bjergene og nationalparken. Teltene 
byder på masser af moderne faciliteter.

Thailand - mageløse oplevelser uden for alfarvej
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nyder naturen omkring jer. Det er ikke uden 

grund, at stedet er på UNESCOs liste over ver-

densnaturarv.

Omkring solnedgang skal I opleve et sær-

ligt 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.

Herefter indtages middagen på en lokal 

restaurant, og den er inkluderet, hvis I har til-

købt udflugtspakken.

Dag 6. Khao Yai National Park, safari og 
vandfald eller oplevelser på egen hånd
Programmet forudsætter køb af udflugtspakken

I kan nyde en kop friskbrygget kaffe eller te på 

jeres egen terrasse, når I vågner, og allerede kl. 

8 bliver I hentet af en ranger og Khun Vie og kørt 

ind i nationalparken, hvis I har tilkøbt udflugts-

pakken. Alternativt er I på egen hånd i dag.

Khao Yai National Park dækker et område på 

2.168 km2 og er den største såkaldte monsun-

regnskov i Asien. Parken er hjemsted for bl.a. 

en stor bestand af elefanter, ganske få tigre 

og leoparder, bjørne, gibbon- og makakaber 

og næsten 400 forskellige fuglearter, herunder 

de farvestrålende næsehornsfugle, og på for-

middagens safari kan I være heldige at spotte 

Ayutthaya blev grund-
lagt omkring år 1350 
og var den anden 
hovedstad i det siame-
siske kongerige efter 
Sukhohai
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KHAO YAI NATIONALPARK

Khao Yai er en såkaldt monsunregnskov 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 impone-
rende. Her kan I møde 300 forskellige fugle-
arter og en af Thailands største forekomster 
af de smukke næsehornsfugle. Blandt par-
kens pattedyr kan nævnes elefanter, bjørne 
og makak- og gibbonaber. 
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Thailand - mageløse oplevelser uden for alfarvej
17 dage

nogle af dem. Safarien foregår dels i bil, dels til 

fods på veltilrettelagte vandreture.

Efter frokost, som indtages inde i parken, skal 

I besøge parkens højeste vandfald, det 150 

meter høje Haew Narok, der bruser spektaku-

lært ned i tre ”etager”. Her i 

området er der også store 

chancer for at se vilde elefan-

ter, som kommer for at slikke 

salt af stenene.

Middagen (som er inkluderet, 

hvis I har tilkøbt udflugtspak-

ken) indtages inde i parken, 

og herefter skal I på endnu 

en safari for at spotte de dyr, 

der er aktive i mørket. Ved 

20-tiden bliver I kørt tilbage 

til camp’en, hvor I måske nyder en drink på ter-

rassen, mens I kigger på dagens pletskud på 

jeres kameraer.

Dag 7. Khao Yai National Park, 
udflugter og let vandring
Programmet forudsætter køb af udflugtspakken

Dagens udflugtsprogram begynder med en let 

trekkingtur i junglen, naturligvis med en kyndig 

ranger og dyrespotter til rådighed, og herefter 

har I oparbejdet appetit til frokosten, som igen 

spises inde i parken. Eftermiddagen byder på et 

besøg ved et vandfald så smukt, at det har fået 

en plads i filmhistorien.

Det var nemlig her fra Haew Suwat-vandfal-

det, at Leonardo DiCaprio og andre filmstjer-

ner (eller deres stuntmen) 

skulle springe ud for at 

komme frem til den hem-

melige strand i storfilmen 

The Beach, der havde præ-

miere i 2000. 

Hvis tiden tillader det, 

besøger I også et udkigs-

punkt, hvorfra I har et 

fabelagtigt vy ud over 

Khao Yais jungle og kan 

trække den friske luft helt 

ned i bunden af lungerne. I kigger ud over 

fem forskellige økosystemer, bl.a. stedsegrøn 

regnskov, og nu forstår I for alvor, hvorfor par-

ken er UNESCO-verdensarv.

I er tilbage i camp’en tidsnok til et brusebad 

inden en hyggelig barbecue-middag på den 

store udendørs terrasse med fabelagtig udsigt 

over bjergene, mens de levende lys blafrer i 

lanternerne og skaber lejrbålsstemning, og når 

trætheden melder sig, går I tilbage til jeres telt 

og falder i søvn til naturens lyde.

Har I ikke tilkøbt udflugtspakken, er I på egen 

hånd denne dag.

Dag 8. Khao Yai National Park - Koh Chang, 
4-stjernet badeferie begynder
Efter mange oplevelser i regnskoven venter 

den 4-stjernede badeferie på skønne Koh 

Chang. Efter morgenmaden forlader Khun Vie 

jer, og I bliver kørt syd på ca. 400 km til Laem 

Ngop, hvorfra færgen afgår, og efter ca. 30 

minutters sejlads ankommer I til nordspidsen 

af Koh Chang. Efter yderligere 30 minutter er 

I fremme ved det skønne 4-stjernede Emerald 

Cove - direkte på stranden, jeres hjem for de 

næste otte dage. Dagens transport er forholds-

vis lang, men belønningen venter i form af en 

skøn sandstrand og et dejligt hotel med en stor 

pool og masser af andre faciliteter.

Nu gælder det om at finde badetøjet frem og 

nyde, at I har god tid og ingen faste aftaler.

Dag 9-15. Koh Chang, badeferie 
og mulighed for aktiviteter
Der er lagt op til skønne dage på stranden og 

måske i højlandet midt på Koh Chang. Tiden 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.

Efter frokost, som ind-
tages inden i parken, 
skal I besøge parkens 
højeste vandfald, det 
150 meter høje Haew 
Narok, der bruser spekta-
kulært ned i tre "etager"

KOH CHANG

Rejsen slutter med en uge på Koh 
Chang, en af de skønne ferieøer 
i Siambugten. Her finder I dejlige 
strande og et farverigt marineliv med 
masser af muligheder for snorkling og 
dykning. Store dele af øen er udlagt 
som nationalpark, og midt på øen 
kan I besøge det frodige højland med 
vandfald og et spændende dyreliv.
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I kan leje kajakker og sejle gennem øens man-

groveskov og endda besøge en elefantlejr – det 

er jo netop disse store dyr, der har givet øen sit 

navn. De forskellige ture udbydes i samarbejde 

med lokale familier, og der arbejdes hårdt på, 

at turismen ikke skader det lokale liv, hverken 

for dyr eller mennesker.  

Jeres hotel, Emerald Cove, har skønne facilite-

ter, der indbyder til afslapning under parasollen 

eller palmerne ved poolen og på stranden og til 

at nyde gode måltider fremtryllet af kokkene, 

som bl.a. benytter sig af havets friske råvarer.

Koh Chang er Thailands 3. største ø og for-

holdsvis ”livlig”. Det meste af øen er udlagt 

som nationalpark, og her findes flere gode 

vandreture i højlandet med adskillige vandfald, 

som I kan bade i, hvis I trænger til at skifte salt-

vand ud med ferskvand.

Dag 16. Koh Chang, hjemrejse
I er nået frem til rejsens sidste dag, og I lukker 

derfor kufferten og gør jer klar til hjemrejsen. 

En repræsentant for Stjernegaard henter jer på 

Emerald Cove og følger jer med færgen over til 

fastlandet og hele vejen til Suvarnabhumi-luft-

havnen ved Bangkok, hvor det direkte fly mod 

København afgår over midnat.

Dag 17. Ankomst til Danmark

På Koh Chang skal I bo rigtigt godt på det 4-stjernede Emerald Cove, der ligger direkte ud til Klong Prao-stranden. Hotellets værelser er rummelige og pænt indrettet, 
og alle har egen terrasse eller balkon.

!Inkl. 3 udflugter med dansktalende Khun Vie
Tilkøb yderligere 5 udflugter
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