
Thailand
Udflugter med engelsktalende guide

Mageløse oplevelser ved Andamanerhavet

verden er vidunderlig

Attraktive 
priser i høj- 

sæsonen



2

Koh Lanta

Krabi

Koh Jum

Mulighed for tilkøb af 3 spændende
udflugter med engelsktalende guide
Det turkisfarvede Andamanerhav er omdrejningspunktet for denne rejse. I dette hav ligger 

de to skønne øer Koh Lanta og Koh Jum, og de udgør sammen med Krabi inde på fastlandet 

hovedingredienserne på denne 16 dages rejse, der blander dyrebar tid på stranden med 

indholdsrige udflugter.

I begynder på Koh Lanta, en af Thailands mere autentiske øer, hvor der er rigelig plads til både turister og lokale 

på den 20 km lange kyststrækning med charmerende strande. I bliver indkvarteret på et godt resort direkte på Klong 

Dao-stranden, hvor I har masser af tid til at gøre det, som nu engang er ferie for jer. Vi har arrangeret en enkelt udflugt på 

forhånd, som tager jer væk fra den blå/hvide verden for en stund og ind i den grønne mangroveskov, hvor I styrer jeres egen 

kajak ind i en eventyrlig verden.

Efter denne gode begyndelse rejser I videre til Koh Jum, en lille og endnu mere lokal ø i det turkise Andamanerhav, hvor det 

stadig er den lokale befolkning og ikke turisterne, der svinger taktstokken, og hvor der hersker en dejlig doven stemning. I bor 

på et charmerende lille resort med udsigt til havet, og på en udflugt øen rundt ser I nogle af øens andre skønne strande og en 

en af de små landsbyer, hvor det autentiske liv leves.

Den sidste del af rejsen tilbringes i den nordlige del af Krabi inde på fastlandet. Her skal I bo på et stort, men virkeligt dejligt og 

luksuriøst resort, der udgør en god kontrast til de to første stop på rejsen. I har to store pools til rådighed og flere restauranter, 

og hver aften kan I iagttage en af Thailands allersmukkeste solnedgange over Andamanerhavet.

Mens I bor i Krabi, har vi planlagt en udflugt for jer, hvor I sejler rundt mellem øerne i bugten. Skibet kaster anker på en dejlig 

plet, hvor I har mulighed for at svømme og snorkle, og der serveres en god thai-middag ombord.

Vi kan tilbyde hele denne rejse til en rigtig god pris – lige midt i højsæsonen – fordi transporten mellem øerne og de tre udflugter 

(som er et tilkøb til rejsen) foregår i grupper af maks. 20 personer. Tag med og få mageløse oplevelser ved Andamanerhavet.

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Thailand
Mageløse oplevelser ved Andamanerhavet
16 dage
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Koh Lanta

Koh Jum – Krabi

  

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  Danmark – Thailand. Afrejse fra Danmark til Krabi med et  

 enkelt stop undervejs.

Dag 2. Ankomst til Thailand og videre til Koh Lanta. I bliver  

 hentet ved Krabis internationale lufthavn og kørt/sejlet  

 til Koh Lanta, hvor I indkvarteres på en dejlig strand, hvor  

 værelset står klar til jer, og snart er I klar til jeres første  

 svømmetur i Andamanerhavet.

Dag 3-8. Koh Lanta, oplevelser på egen hånd og evt. udflugt  

 med kajak. Nyd Koh Lanta og den skønne Klong Dao- 

 strand. I kan gå ind til Saladan, der har et godt natmarked  

 og mange restauranter, der serverer frisk fisk, skaldyr og  

 fyrige thairetter. Hvis I tilkøber udflugtspakken, skal I bla.  

 på en udflugt med kajak i mangroveskoven.

Dag 9. Koh Lanta – Koh Jum. Rejsen går videre til Koh Jum lidt  

 længere nord på i Andamanerhavet. En lille ø med en meget  

 autentisk stemning og få turister. I indkvarteres på den  

 skønne Ting Ray-strand med første parket til Andamanerhavet.

Dag 10-11. Koh Jum, oplevelser på egen hånd og evt. en  

 ørundtur. Nyd den tilbagelænede stemning, der hersker på  

 Koh Jum. Hvis I tilkøber udflugtspakken, skal I med på ørund- 

 tur, hvor I besøger andre skønne strande og ser en af øens  

 små landsbyer.

Dag 12. Koh Jum – Krabi. I flytter ind på fastlandet til den rolige del  

 af Krabi, hvor I indlogeres på et ægte luksushotel med mas- 

 ser af faciliteter og fabelagtig udsigt over Andamanerhavet.

Dag 13-15. Krabi, oplevelser på egen hånd og evt. en dag på  

 havet. Krabi får besøg af mange turister hvert år, og hvis  

 I vil se, hvor de fleste opholder sig, så besøg Ao Nang- 

 stranden, der byder på et rigtigt godt natmarked, masser  

 af butikker, restauranter og natteliv. I kan også besøge den  

 skønne Railey Beach, som kun kan nås med båd. Her  

 kan I bl.a. prøve kræfter med klatring på de stejle klipper.  

 Køber I udflugtspakken, kan I glæde jer til en halv dag på  

 havet omkring Krabi.

Dag 16. Hjemrejse og ankomst til Danmark. Der er tid på  

 stranden, inden I køres til den nærliggende Krabi  

 internationale lufthavn for at påbegynde hjemrejsen med et  

 enkelt stop undervejs. I ankommer til Danmark om aftenen.

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Badeferie ved Andamanerhavet

• To små øer med lokal stemning

• Bo i den rolige del af Krabi

• Skønne hoteller direkte på stranden

• Tilkøb tre spændende udflugter, herunder  
 en halv dag på havet i Phang Nga-bugten

!
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Saladan ligger på Koh Lantas nordvestlige kyst, tæt på de gode strande. Her finder I masser af restauranter – 
mange af dem på pæle i vandet. Et dejligt sted at spise efter en dag på stranden.

KOH LANTA - SKØN STRAND 
OG MULIGHED FOR OPLEVELSER

Koh Lanta er en af Thailands mere autenti-
ske øer med en herlig lokal stemning. Nok 
er turismen udbredt, men det er på en dejlig 
afslappet måde. 

Nyd den skønne Klong Dao-strand og tag 
evt. med på udflugt, hvor I udforsker kyst-
linjen fra jeres kajak.
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I skal bo på Royal Lanta Resort, der ligger helt ned til den skønne Klong Dao-strand - et dejligt familievenligt hotel.

Dag 1. Danmark - Thailand
Jeres rejse begynder i Københavns Lufthavn 

i løbet af dagen. I skal flyve til Krabi i Thai-

land med Qatar Airways via Doha. Læn jer 

tilbage i flysædet og se en film og få også 

noget søvn, så I er nogenlunde friske, når I 

ankommer.

Dag 2. Ankomst til Krabi  
og videre til Koh Lanta
I Krabis internationale lufthavn slår den 

behagelige varme imod jer, allerede når I 

forlader flyet – det lover godt for de næste 

to uger. Når I har hentet jeres bagage, 

mødes I af en chauffør, der vil køre jer det 

sidste stykke til jeres første stop på Koh 

Lanta – en tur på ca. 2½ time inkl. en kort 

færgeoverfart. 

I løbet af formiddagen er I fremme ved Royal 

Lanta Resort, der ligger ned til den skønne 

Klong Dao-strand. Vi har sikret os, at jeres 

værelser står klar til jer, og så snart I har 

fundet badetøjet frem, kan I tage jer en 

svømmetur i det vidunderlige Andamaner-

hav. Når mørket falder på, kan I glæde jer til 

jeres første middag med den gode thaimad, 

der laves på friske råvarer og med dejlige 

krydderier.

Dag 3-8. Koh Lanta, oplevelser på egen 
hånd og evt. udflugt med kajak

Udflugten forudsætter tilkøb af udflugtspakken

Andamanerhavet viser sig fra 

sin bedste side her på Koh 

Lanta, og I har god tid til at 

nyde strandlivet, bade i havet, 

slappe af ved poolen, og hvad 

I ellers har lyst til.

Vi har på forhånd arrangeret 

en enkelt udflugt til jer her på 

Koh Lanta, der tager jer væk 

fra liggestolen for en stund. 

I bliver kørt til Thung Yee 

Pheng Pier på øens nordøstlige kyst, og her 

tager I redningsvesten på og sætter jer til 

rette på en havkajak – en såkaldt sit on top-

kajak, som er nem at manøvrere og meget 

stabil. I padler stille og roligt ud sammen 

med en guide - børn og voksne i alle aldre 

kan være med.

I padler rundt i mangroveskoven, og under-

vejs besøger I en fiskefarm og nyder lidt frisk 

frugt og noget koldt at drikke på en lille, 

lokal restaurant. Udflugter begynder ca. kl. 

9, og ved 12-tiden er I tilbage på hotellet.  

Resten af tiden kan I nyde stranden og Anda-

manerhavet, og måske 

tage ud på egen hånd.

Et par kilometer fra jeres 

hotel ligger hovedbyen 

Saladan, hvor I kan 

handle på natmarkedet 

og spise en middag, 

måske på en af de gode 

fiskerestauranter, der 

ligger på pæle i vandet. 

Har I lyst til at lære at 

lave thaimad, så tilby-

der flere af hotellerne kokkeskoler, hvor I 

kan lære at dosere de stærke krydderier på 

den helt rigtige måde, og midt på øen kan I 

udforske junglen og klatre i højlandet.

Dag 9. Koh Lanta – Koh Jum
Det er blevet tid til at skifte scene til lille-

Thailand - mageløse oplevelser ved Andamanerhavet
16 dage

I padler rundt i 
mangroveskoven, og 
undervejs besøger I 
en fiskefarm og nyder 
lidt frisk frugt og noget 
koldt at drikke på en 
lille, lokal restaurant
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putøen Koh Jum, der ligger nord for Koh 

Lanta. I Saladan går I ombord på hotellets 

longtailbåde, der sejler  jer til Koh Jum, hvor 

I lander direkte foran hotellet - en herlig 

måde at ankomme på. 

Alternativt går ruten via fastlandet til Laem 

Krut Pier, hvorfra I sejler med longtailbåd til 

Koh Jum. Uanset ruten, så kan I tage jeres 

nye værelse i brug i løbet af eftermiddagen 

og endnu engang dyppe jer i Andamaner-

havets klare vand.

Jeres hotel ligger på Ting Ray-stranden, et 

stille sted med fabelagtig udsigt helt til Phi 

Phi-øerne og en fantastisk solnedgang.

Dag 10-11. Koh Jum, oplevelser 
på egen hånd og evt. ørundtur
Udflugten forudsætter tilkøb af udflugtspakken

Koh Jum er en af den slags øer, man går 

og drømmer om, når vejret er koldt i Dan-

mark. Her er det barfodsferie, der er i høj-

sædet, og den turistmæssige udvikling, der 

har været hård ved visse dele af Krabi, er 

aldrig nået ud til øen Koh Jum. De findes 

kun få hoteller her og de dyrker den tilba-

gelænede stil – det er umuligt ikke at holde 

af Koh Jum.

Man spiser dejligt på Koh Jum, især fisk og 

skaldyr som findes til overflod i havet og 

bringes frisk ind hver dag. Tilsat gode kryd-

derier og skvæt limesaft og vendt på grillen 

smager det fortrinligt med en kold øl.

I bliver ikke overanstrengt på Koh Jum – det 

er en lille ø med få aktivite-

ter. Som på Koh Lanta har vi 

arrangeret en enkelt udflugt 

til jer på forhånd – en ørund-

tur med kig til hverdagslivet 

på en lille thailandsk ø. 

I kører øen rundt i de 

såkaldte grisebiler, en åben 

bil med sæder på ladet, der 

også bruges som taxa, og I 

skal ikke frygte trafikprop-

per, der er kun ganske få 

biler på øen.

I stopper ved de bedste strande på øen, 

smager den medbragte frugt og i en af 

øens små landsbyer får I en fornemmelse 

af, hvordan en almindelig familie lever på 

disse kanter – det sætter som regel vores 

egen tilværelse i perspektiv. Dette er en 

enkel og simpel udflugt, der viser Thailand, 

som det var.

Dag 12. Koh Jum – Krabi
I bliver nødt til at løsrive jer fra Koh Jum i dag, 

hvor rejsen går videre til Krabi inde på fastlan-

det. Men fortvivl ikke, der venter noget godt 

på det luksuriøse Dusit Thani Beach Resort, 

der ligger skønt ned til Andamanerhavet.

I bliver transporteret ind 

til fastlandet i longtail-

både, og her venter en 

bil på at køre jer det sid-

ste stykke til Dusit Thani, 

der ligger i fred og ro på 

Klong Muang-stranden i 

Krabi, et godt stykke væk 

fra Ao Nang-stranden, 

som er Krabis turistmæs-

sige centrum. 

Det er lidt anderledes for-

hold, I skal bo under her 

i Krabi. Dusit Thani er et 

stort hotel med mange faciliteter og dermed 

en god kontrast til de små steder, I har boet 

på de første to stop på jeres rejse. 

Her går alt op i en højere enhed – I har alle 

tænkelige faciliteter til rådighed, hele to 

pools ned om stranden, de bedste restau-

ranter og udsigt til et af Thailands smukke-

Thailand - mageløse oplevelser ved Andamanerhavet
16 dage

Ocean Beach Resort er et lille hyggeligt sted med virkelig god beliggenhed på en af øens bedste strande. Hytterne ligger placeret op ad skrænten og har dejlig udsigt over havet.

I kører øen rundt i de 
såkaldte grisebiler, en 
åben bil med sæder på 
ladet, der også bruges 
som taxa, og I skal ikke 
frygte trafikpropper, der 
er kun ganske få biler 
på øen



7

KOH JUM - 
CHARMERENDE LILLEPUT-Ø

På Koh Jum er det stadig den lokale 
befolkning, der svinger taktstokken. 
Her kommer selvfølgelig andre turi-
ster, men her er en dejlig, doven og 
backpacker-agtig stemning. Glæd jer 
til fred og ro på en skøn strand og tag 
evt. med på en tur øen rundt.

Udflugten rundt på Koh Jum foregår i biler med naturlig aircondition.
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ste naturscenerier med flere hundrede meter 

høje kalkstenklipper, der rejser sig lodret 

op ad Andamanerhavet. Det giver helt nye 

dimensioner til den solnedgang, I kan nyde, 

når I er installeret i jeres dejlige værelser.

Dag 13-15. Krabi, oplevelser på egen 
hånd og evt. en sejltur i bugten
Udflugten forudsætter tilkøb af udflugtspakken

Nyd hotellets gode faciliteter og den skønne 

strand og tag eventuelt en tur ind til Ao 

Nang, hvis I har lyst til at kigge i butikker og 

opleve turister i flok. 

Railey Beach ligger også inden for række-

vidde – denne skønne strand kan man 

kun komme til med båd, og her kan man 

bl.a. prøve kræfter med klatring på stejle  

klippesider.

Vi har på forhånd arrangeret en helt særlig 

udflugt til jer, mens I opholder jer i Krabi: en 

halv dag på Andamanerhavet ombord på et 

skib, der sejler jer rundt i det skønne øhav 

ud for Krabi.

I sejler ud efter frokost og nyder en vel-

komstdrink og den typiske thailandske og 

meget velsmagende dessert, stikcy rice 

med mango. Efter 

omkring en times sej-

lads kaster skibet anker 

i en dejlig bugt ved en 

af øerne i havet, og I 

får nu mulighed for at 

svømme, snorkle og 

nyde solen. 

Under overfladen hol-

der masser af farverige 

og nysgerrige tropefisk 

til, og det kræver ikke 

de store forkundskaber 

at trække vejret stille og 

roligt gennem snorklen.

I har et par timer til at plaske rundt, og her-

efter serveres der middag ombord på skibet 

i form af en BBQ med fisk og gode thairet-

ter. Skibet sejler ind i solnedgangen, og I får 

mulighed for at smide en fiskesnøre ud og 

se, om I er heldige.

Dusit Thani Beach Resort er et virkeligt skønt resort. Her finder I masser af faciliteter og et mere professionelt miljø end på de små øer - et godt sted at slutte rejsen.

Thailand - mageløse oplevelser ved Andamanerhavet
16 dage

Når mørket er faldet på, kan I med lidt held 

opleve et helt særligt naturfænomen, nemlig 

selvlysende plankton i det mørke vand. I får 

lov at hoppe i vandet 

og skabe jeres eget lys-

show, inden kursen sæt-

tes mod Ao Nam Mao 

Pier, hvor en bil venter 

på at køre jer tilbage til 

hotellet og endnu en 

vidunderlig aften med 

tropetemperaturer og 

fødderne i sandet.

Dag 16. Krabi  
og hjemrejse
I har noget tid på stran-

den, inden I køres til 

Krabis internationale 

lufthavn for at påbegynde jeres hjemrejse 

med et enkelt stop undervejs. I ankommer  

til Danmark om aftenen.

Vi har på forhånd arran-
geret en helt særlig udflugt 
til jer, mens I opholder jer 
i Krabi: en halv dag på 
Andamanerhavet ombord 
på et skib, der sejler jer 
rundt i det skønne øhav 
ud for Krabi
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KRABI - VÆK FRA DE ANDRE...

I skal bo i den nordlige del af Krabi - væk 
fra turiststrømmen og med fabelagtig udsigt 
over Andamanerhavet og de smukke kalk-
stensøer i bugten.

Trænger I til afveksling, så tag en tur ind til Ao 
Nang, Krabis turistmæssige centrum, hvor I 
finder masser af butikker, cafeer og restauran-
ter. Eller besøg den gudesmukke Railey Beach, 
som kun kan nås med longtailbåd fra Ao Nang.

Der er kun en kort tur med taxa fra jeres hotel til Ao Nang, Krabis turistmæssige centrum med masser af 
restauranter og butikker – og udsigten fejler jo heller ikke noget.
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Udflugtspakke 
Tilkøb 3 udflugter med 
engelsktalende guide

KOH LANTA: 
Halvdagsudflugt med havkajak langs kysten
Sejltur med kajak ind i junglen ved Tungyeepeng-
mangroven og besøg på en fiskefarm. I nyder frugt 
og en læskedrik på en lille, lokal restaurant under-
vejs.

Inkl.: transport fra hotellet, sejlads med kajak, 
snack, engelsktalende guide.

KOH JUM: 
Halvdags ørundtur med besøg i landsbyen
Ørundtur med kig til hverdagslivet på en lille, lokal 
ø i Andamanerhavet. Transportmidlet er en åben 
ladvogn, og I stopper ved nogle af øens andre 
strande og i en lokal landsby, hvor I får et kig til 
det autentiske liv.

Inkl.: transport og delvis engelsktalende guide.

KRABI: 
En halv dag på havet  
En dejlig halv dag på havet ombord et skib, der 
sejler jer rundt mellem øerne i bugten. Når skibet 
kaster anker, har I mulighed for at bade og snor-
kle i det klare vand. I spiser en dejlig thai-buffet 
til middag og får mulighed for at svømme i selv- 
lysende plankton efter solnedgang. 

Inkl.: transport til skibet t/r, middag, sodavand, 
vand, frugt og delvis engelsktalende guide.

Med kajak langs kysten på Koh Lanta

              Turtle IslandØrundtur på Koh Jum
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