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

En spændende kombination af store oplevelser og badeferie
Denne rejse er en fantastisk naturoplevelse, der begynder med tre dage på den uspolerede strand ved Khao Lak ud til  
Andamanerhavet, fortsætter med et veritabelt eventyr i Khao Sok National Park og slutter med en hel uge tilbage på 
stranden ved Khao Lak.

I flyver direkte til Sydthailand, og kort tid efter, at I er landet, står I med fødderne i sandet på Khao Lak-stranden og tjekker 
ind på et dejligt værelse med udsigt til enten 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 helt ned i feriegear. 

Efter tre dage her er pulsen faldet til et behageligt niveau, og I er klar til store oplevelser i naturen. I udforsker den vilde jungle  
i Khao Lak National Park med blomster og vilde dyr, der er helt særlige for denne del af verden, og nyder en nat på en skøn  
junglelodge. Efter en nat med fast grund under fødderne, sejler I ud på Cheow Larn-søen 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 hyggeligere, når mørket falder på, og petroleumslamperne tændes. I mørket forstærkes lydene fra regnskovens dyr 
og danner baggrund for en god nattesøvn.

Efter tre dage på søen vender I tilbage til den skønne Khao Lak-strand. I har nu en hel uge til rådighed på Apsara Beachfront 
Resort til at oparbejde en sund kulør, bade og måske tage på snorkelture til nærliggende øer, gå på kokkeskole, sejle i  
mangroveskoven og nyde resortets mange gode faciliteter.  

Velkommen til mageløse oplevelser i Sydthailand!

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

Apsara Beachfront Resort



3

Khao Lak

Phuket

Khao Sok Nationalpark

THAILAND

500 Rai
Farmhouse 500 Rai Floating Resort

   

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  Danmark – Thailand. Fly fra København direkte til Phuket.

Dag 2.  Ankomst til Khao Lak. I ankommer til Phuket først på  

 eftermiddagen og bliver kørt til Khao Lak og det skønne  

 Apsara Beachfront Resort. Indlogering i værelse med  

 udsigt til enten poolområdet eller haven.

Dag 3-4. Khao Lak. I har nu et par dage til afslapning på den  

 uspolerede Khao Lak-strand.

Dag 5.  Khao Lak – Khao Sok National Park, tjek-ind på  

 500 Rai Farmhouse og kanotur. I kører gennem et  

 stykke autentisk Thailand til Khao Sok National Park, hvor  

 I evt. vælger at begive jer ud på en smuk vandretur, hvor  

 I måske får et glimt af den yderst sjældne gigantblomst  

 Rafflesia. I nyder livet på 500 Rai Farmhouse, sejler i kano  

 på Sokfloden og spiser lokale retter, der er stærkt inspire- 

 ret af lodgens egen køkkenhave.

Dag. 6.  500 Rai Farmhouse – 500 Rai Floating Resort,  

	 flydende	indkvartering	og	oplevelser	på	søen.	Turen  

 går videre til det flydende resort på Cheow Larn-søen,  

 hvor I indlogeres på charmerende pontoner i søen. På  

 vejen dertil sejler I gennem et eventyrligt landskab af  

 kalkstensbjerge, som også ses fra jeres flydende terrasse.  

 I besøger måske Tarzan Viewpoint eller vandrer til  

 Padzien-vandfaldet. I kan også vælge at padle en tur i  

 jeres private kajak, inden eftermiddagen byder på en  

 sejltur med udsigt til næsehornsfugle, tapirer og aber. 

Dag 7.  Cheow Larn-søen, safari og vandretur til huler.  

 I nyder synet af morgendisen over søen, inden I tager ud  

 på en af dagens udflugter, hvor I kan vælge mellem at  

 udforske huler og se smukke drypstensformationer, tage  

 på en spændende gåtur eller sejle ud på en aftensafari.

Dag 8. En tidlig sejltur på søen og tilbage til stranden ved  

 Khao Lak. De morgenfriske kan tage en sidste padletur  

 for at se dyrene vågne. Herefter morgenmad på campen  

 og transport tilbage til stranden i Khao Lak, hvor et dejligt  

 værelse endnu engang venter jer.

Dag 9-14. Khao Lak. Nyd livet på stranden. Der er mange mulig- 

 heder for aktiviteter og udflugter i området, f.eks. til  

 Similanøerne, der ligger isoleret ude i Andamanerhavet  

 og lokker med fantastisk snorkling og bountynatur. I kan  

 også besøge Surinøerne, som ligger endnu længere  

 ude i havet, tage på kokkeskole eller andre spændende  

 ting. I må dog også levne tid til at kigge ud over havet, 

 læse en god bog og dovne med hinanden.

Dag 15.  Hjemrejse. I bliver kørt til lufthavnen på Phuket for at  

 påbegynde hjemrejsen. Ankomst til Danmark om aftenen.

3 nætter i Khao Lak 

 3 nætter i Khao Sok National Park

7 nætter ved Khao Lak-stranden

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  God tid på det skønne Apasara Beachfront Resort  
 ved Andamanerhavet

•  På eventyr i Thailands smukkeste nationalpark

•  Bo på lodge i junglen

•  Flydende indkvartering i Khao Sok 

•  Inklusive alle måltider og udflugter med lokal  
 guide i Khao Sok

•  Mange udflugtsmuligheder fra Khao Lak

!
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Dag 1. Danmark – Thailand
I flyver med Thai Airways fra Københavns Luft-

havn direkte til Phuket med afgang omkring 

kl. 20. 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 øre-

propper i og prøver af få noget 

søvn, så I er friske ved ankomst 

til Thailand.

Dag 2. Ankomst til Phuket 
og videre til Khao Lak
I ankommer til Phuket lidt over 

middag. Uden for ankomsthallen 

venter en chauffør på at køre jer 

til det skønne 4-stjernede Apsara 

Beachfront Resort, der ligger på Thailands vest-

kyst ca. 1½ times kørsel fra lufthavnen.

Det varer således ikke længe, inden I kan 

mærke sand mellem tæerne og snuse den fri-

ske luft fra Andamanerhavet ned i bunden af 

lungerne. Jeres værelser er i deluxe-kategorien 

og har udsigt over enten poolområdet eller 

haven. Når mørket falder på, kan I nyde en 

dejlig middag på en af hotellets restauranter 

og glæde jer til eventyret, der venter forude.

Dag 3-4. Khao Lak, badeferie 
på den uspolerede strand
I har nu et par 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 restauranter 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 gril-

len med krydderier og et 

stort skvæt limesaft. Her-

til drinks i solnedgangen, 

som er fabelagtig smuk på 

Thailands vestkyst.

Går man en tur langs stran-

den, finder man små lokale 

restauranter under casua-

rina-træerne, hvor man kan få et godt måltid 

mad, f.eks. fried rice og en kold øl, til særdeles 

attraktive priser.

Dag 5. Khao Lak – Khao Sok National 
Park, guidet vandring i regnskoven
Efter morgenmaden tager I hul på anden del 

af rejsen. I bliver hentet af en chauffør, som 

kører jer gennem et stykke autentisk Thailand 

på vej til Khao Sok National Park.

I er fremme ved indgangen til national-

parken om formiddagen og starter jung-

leoplevelsen med en kanotur på Sokfloden 

sammen med det lokale personale, der har 

helt styr på både kano og sikkerhed. I gli-

der roligt ned ad floden og holder øje med 

dyrelivet inde på land. 

Efter frokost og tjek-ind kan I vælge at tilkøbe 

en guidet vandretur i parken. I går ad gode, 

brede stier ind i regnskoven, og jeres guide 

fortæller om nationalparken og om, hvad I 

kan forvente at se, hvilke arter af både flora 

og fauna, der findes her, og hvorfor denne 

nationalpark er noget helt særligt. 

I kan måske være heldige at se verdens stør-

ste blomst, rafflesiablomsten, som blomstrer 

i januar. Blomsten når til tider en diameter på 

90 cm og en kampvægt på 7 kg, men selv om 

vi ved, at rafflesiaen blomstrer i januar, kan 

den være svær at spotte, idet den kun lever 

en lille uges tid, efter den er sprunget ud. 

Faktisk er blomsten en kæmpeparasit, der 

bestøves af fluer og kun gror på en særlig vin-

plante, der findes i Sydøstasien. I stedet for 

at suge næring gennem rødder og omdanne 

solens stråler til energi, stjæler den gren- og 

rodløse blomst næring fra vinplanten. Den 

udsender desuden en grufuld lugt for at til-

trække fluer, så skulle I være heldige at se 

den, må I tage det sure med det søde. 

I vandrer omkring 2,5 time, noget af tiden langs 

med floden, forbi en mindre kløft og et par 

vandfald. Turen er ikke anstrengende, så alle 

aldre med almindelig fysik kan være med. Alter-

nativt kan I vælge at tilbringe dagen ved poolen.

Først på aftenen byder resortet på en dejlig 

middag, der bl.a. fremstilles af råvarer, som 

resortet selv dyrker i sin køkkenhave, og her-

Tag en heldagsudflugt til Similan eller Surin Islands 
og oplev et fantastisk liv under havoverfladen.

I Khao Lak venter denne uspolerede strand på, at I slår jer ned under parasollen.

Sydthailand - mageløse oplevelser, vinter
15 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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KHAO SOK-REGNSKOVEN

Khao Sok National Park dækker et 
område på ca. 740 km2 og består af 
regnskov, vandfald, søer og træklædte 
kalkstensklipper. I skal bo en nat på 
500 Rai Farmhouse, et dejligt, fredfyldt 
sted, hvorfra I sammen med en lokal-
guide tager på opdagelse i national-
parkens fantastiske flora og fauna. I 
oplever parken med kano og på gåben 
og holder godt øje med dyrelivet 
undervejs. Hvis en skarp lugt møder 
jer, kan det være den sjældne raffleria 
– verdens største blomst. 

Rafflesiablomsten kan bryste sig af at være verdens største blomst.
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KHAO SOK - CHEOW LARN-SØEN

I oplever Khao Sok National Park fra en ny 
vinkel, når I indlogeres på 500 Rai Floating  
Resort, et flydende resort i kanten af 
Cheow Larn-søen. Fra denne skønne base 
tager I på to daglige udflugter ud i natu-
ren, hvor I sejler i kajak og vandrer i jung-
len på fastlandet. I kan være heldige at se 
tapirer, elefanter, hjorte, aber og masser 
af fugle. I har to nætter på det flydende 
resort og alle måltider samt udflugter er 
inkluderet i rejsens pris. 



7

efter skal I med guiden på en lille gåtur gen-

nem Walking Street, en lille hyggelig gågade, 

der ligger i gåafstand fra Farmhouse, ved ind-

gangen til nationalparken. 

Her er der lidt ekstra liv omkring et par overnat- 

ningssteder og restauranter, som først og frem- 

mest bruges af rygsæksrejsende. Måske fin-

der I et sted til en godnatdrink eller en kop te. 

Herefter er det tilbage til Farmhouse for at 

falde i søvn efter en dag med masser af frisk 

luft og forkælelse for øjnene.

Dag. 6. 500 Rai Farmhouse – 500 Rai 
Floating	Resort	og	flydende	indkvartering
Er I morgenfriske, kan I deltage i en morgen-

udflugt til Khao Sok Viewpoint og få endnu et 

kig ud over nationalparkens fantastiske natur. 

I kan også tage en time ekstra på øjet og 

nøjes med at nyde udsigten fra jeres terrasse 

– den er ekstra smuk om morgenen, når disen 

letter fra de omkringliggende bjerge.

Kl. 7.30 er der morgenmad, og herefter tjek-

ker I ud fra 500 Rai Farmhouse og fortsætter 

jeres rejse. Efter omkring en times tid i mini-

bussen er I fremme ved 500 Rais hovedkon-

tor, og her bydes I på en forfriskning og lidt 

mad, inden I kører det sidste stykke ned til 

bredden af Cheow Larn-søen. 

 

I stopper dog ved den store dæmning, så  

I kan beundre det stykke ingeniørkunst, 

som har dannet hele den kunstige Cheow  

Larn-sø.

Båden er klar til afgang omkring kl. 11.30, og 

I sejler nu ud mellem grønne kalkstensøer, 

der skyder lodret op af det mørke vand og  

danner en fantastisk kulisse mod den blå him-

mel. Måske kender I den 

berømte Halongbugt i Viet-

nam – Cheow Larn-søen 

minder meget om det land-

skab, dog i mindre størrelse. 

Hav eventuelt en let regn-

jakke parat – båden er 

ikke overdækket, så I kan 

blive våde, hvis Vorherre 

skulle bestemme sig for 

regnvejr, lige netop når I 

sejler afsted.

Efter en god sejltur dukker jeres resort op i 

kanten af søen med fine træhytter, der flyder 

på pontoner. I bliver sat af ved en større byg-

ning, der indeholder reception, restaurant, 

bar og et område, hvor man kan slappe af 

og nyde solen. Foran denne bygning ligger 

som noget helt usædvanligt en pool i søen.

I spiser frokost og 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. 

Om eftermiddagen har I valget mellem to 

udflugter. Vælger I turen til Tarzan Viewpoint, 

kan I se frem til en fabelagtig udsigt over den 

blanke sø, den grønne jungle og de lodrette 

kalkstensøer. Opstigningen til udsigtspunk-

tet er forholdsvis stejl og kræver almindelig,  

god fysik.

En anden mulighed er en 

tur til Padzien-vandfaldet. 

Turen er relativ let og går ad 

smukke, grønne jungleveje 

med fuglefløjt for oven, og 

fremme ved vandfaldet er 

der mulighed for at tage 

både brusebad og en kold 

dukkert, inden sulten så 

småt melder sig, og I vender 

tilbage til resortet.

Om aftenen tændes lamperne rundt omkring 

på resortet og skaber en hyggelig stem-

ning, og gæsterne mødes i restauranten  

til middag.

Dag 7. Cheow Larn-søen, vandretur 
til huler eller safari i solnedgangen
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.

Der er både store oplevelser og god tid til 

afslapning i dag, hvor I kan vælge mellem 

tre udflugter; Nam Talu-grotterne, Pakarang-

grotten eller wildlife safari.

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

Den store, kunstige Cheow Larn-sø i Khao Sok-nationalparken byder på kalkstensøer, der skyder lodret 
op af vandet. Søen er et resultat af et stort vandkraftværk, der blev anlagt i slutningen af 1980’erne.

Der er store chancer for at se de smukke næsehorns-
fugle på jeres udflugter i Khao Sok-nationalparken.

Sydthailand - mageløse oplevelser, vinter
15 dage
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Førstnævnte udflugt starter efter morgen-

maden, hvor I tager plads i en båd for at 

sejle ud til en af øerne, hvor I går i land for 

at vandre ad smalle stier 

til hulerne ved Nam Talu. 

I skal gå en forholds-

vis flad rute, så alle kan 

være med, men tag gode 

sko på, så I har fodfæste 

på junglens stier. I tager 

tilbage til campen for 

at spise frokost og har 

resten af eftermiddagen 

til at gøre lige, hvad I har 

lyst til.

Vælger I udflugten til Coral Cave, en gigantisk 

grotte med spektakulære drypstensformatio-

ner, har I en fortryllende gåtur i vente, hvor I 

sikkert får et glimt af aberne, der svinger sig 

i trætoppene. Fremme ved grotten har jeres 

guide kraftige spots med, så I kan betragte 

disse vidundere, som har været tusindvis af 

år undervejs.

Med tredje mulighed nyder I det meste af 

dagen på egen hånd, indtil I sidst på eftermid-

dagen skal på wildlife safari. Her sejler I forbi 

dyrene, der titter frem ved bredderne som 

temperaturen falder en smule sidst på dagen. 

I mærker hvordan livet i junglen ændrer sig, 

som mørket falder på og nyder den smukke 

solnedgang.

Endnu engang tændes lamperne under den 

mørke stjernehimmel, og I spiser aftensmad 

og går til ro i hytten, når det passer jer.

Dag 8. En tidlig sejltur på søen 
og tilbage til stranden ved Khao Lak
I dag er er mulighed for en sidste padletur på 

søen for de morgenfriske. I sejler 

ud i kajak, mens dagen gryer, og 

dyrene vågner og søger ned mod 

vandet for at drikke. En fredelig 

stund, hvor det kun er pagajens 

plask i vandet, der bryder stilhe-

den, inden I nyder jeres sidste 

morgenmad på campen.

Efter morgenmaden pakker I jeres 

ting og tager plads i campens båd 

for at sejle tilbage til fastlandet. 

Personalet vinker farvel, og I betragter en sid-

ste gang den smukke grønne natur, som snart 

skiftes ud med den lange, hvide sandstrand ved 

Khao Lak. På land venter en bil på at køre jer 

tilbage til Apsara Beachfront Resort.

Dag 9-14. Strandlivets glæder 
og	mulighed	for	udflugter
I har nu det meste af en uge til at nyde 

strandlivets glæder, og hvis I har lyst til ople-

velser, er der mange muligheder for udflugter. 

Khao Lak er f.eks. det perfekte udgangspunkt 

for en speedbådtur til de øde Similan Islands 

30 sømil (ca. 55 km) ude i Andamanerhavet. 

Øerne er omgivet af det klareste vand, og her 

er masser af fisk og koraller at kigge på. 

Måske tøffer en havskildpadde også forbi, 

mens I ligger i vandet med snorkel og maske. 

Der er 11 øer i alt, som er udråbt til national- 

park, og de thailandske myndigheder bestem-

mer, hvilke øer, der må besøges for at mini-

Tilbage i Khao Lak har I en hel uge ved stranden. Solnedgangen over Andamanerhavet er bjergtagende smuk.

Sydthailand - mageløse oplevelser, vinter
15 dage

Måske tøffer en 
havskildpadde 
også forbi, mens I 
ligger i vandet med 
snorkel og maske

mere presset på naturen. En dag på Similan-

øerne glemmer man aldrig!

Endnu længere ude og endnu mere isoleret 

ligger Surin Islands, som også byder på ufor-

glemmelig snorkling mellem farvestrålende 

fisk og koraller og måske et besøg hos de 

lokale sea gypsies (havsigøjnere).

De madinteresserede kan tage på kokke-

skole og lære noget om de fyrige thailand-

ske krydderier og naturligvis være med til at 

fremtrylle spændende retter fra det velsma-

gende lokale køkken, der giver en indvendig 

varme – nyttig viden, når den kolde vinter 

melder sig igen derhjemme.

Naturen omkring Khao Lak byder på man-

groveskove med et interessant dyreliv, som 

kan iagttages fra en kajak, og de modige 

kan melde sig til en udflugt med pande-

lampe ind i de mørke grotter, der gemmer på 

et krybende, hængende og flyvende dyreliv. 

Alle udflugter kan bestilles hjemmefra hos  

Stjernegaard eller lokalt.

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.

Dag 15. Khao Lak og hjemrejse
I bliver kørt til lufthavnen for at påbegynde 

hjemrejsen. Der er flyskift i Bangkok og an-

komst til Danmark om aftenen.
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BESTIL EKSTRA 
UDFLUGTER HJEMMEFRA

Der er mange muligheder for aktiviteter, mens 
I bor på Apsara Beachfront Resort. Vi kan varmt 
anbefale jer at tage en heldagstur med speed-
båd til marinenationalparken Similan Islands, 
der byder på fantastisk snorkling og vidunder-
lige strande. Vil man hellere blive på land, er 
der f.eks. mulighed for at tage på kokkekursus 
og lære at dosere de stærke thailandske kryd-
derier, eller på vandring i den tætte jungle.
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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 fabelagtige natur. Hytterne er bygget i smukke mørke træsorter, der understreger den 

omkringliggende natur, og har panoramavinduer ud til søen, en dobbeltseng, og naturlig-

vis 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. 

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

INKL. ALLE 
MÅLTIDER OG 
SPÆNDENDE 
UDFLUGTER

Hoteller
500 RAI FARMHOUSE
Khao Sok National Park

Dette fredfyldte resort har en helt unik beliggen- 

hed i en dal i Khao Sok National Park med  

spektakulær udsigt udover resortets egne øko-

logiske marker og noget af Thailands ældste 

regnskov. Her ånder alt fred og idyl - det er et 

sted, hvor man tænker gode tanker, mens man 

kigger ud over den smukke infinity pool.

Resortet har kun seks værelser, der er smukt  

indrettet med mørkt træ og andre naturmate-

rialer og med alle nødvendige faciliteter. 

Opholdet på resortet inkluderer alle måltider, 

som laves fra bunden af resortets egne gode 

råvarer, samt daglige udflugter ud i naturen 

med stedets guider.
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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 hotelværel-

serne har alle balkon eller terrasse og er smukt indrettet i moderne 

asiatisk stil - her mangler der absolut ingenting. Alle værelseska-

tegorier 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 pool-området 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 buf-

fet 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. Villa-

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

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

Opgrader opholdet til Jacuzzi Villa

DIREKTE PÅ 
DEN UBERØRTE

KHAO LAK-
STRAND

Hoteller
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