
Qatar Airways er kåret som verdens 
bedste flyselskab (SKYTRAX World 
Airline Awards 2011). Economy Class  
byder på høj komfort, service, god for- 
plejning på hele rejsen samt egen skærm 
ved hvert sæde.

thailands templer 
& SnoEdE flodER

I tæt samarbejde med den erfarne Thailands-ekspert, Michael Schulz, har vi sammensat en unik rundrejse fra Bangkok til Ayuttha-
ya og videre til Kanchanaburi-provinsen i det vestlige Thailand langs den burmesiske grænse. Gennem hele programmet fokuseres 
på indhold, kvalitet og enestående oplevelser, hvor I kommer tættere på Thailands kultur, befolkning og ikke mindst naturlige vidun-
dere. Programmet indeholder naturligvis de store klassikere, og herudover er rejsen sprængfyldt med nye områder og spændende 
detaljer, der også gør den interessant for jer, der har besøgt landet flere gange før. Vi bruger erfarne og meget dygtige guides, gode 
busser og bor på nøje udvalgte hoteller på rundrejsen. 
Pris og kvalitet følges ad, også i Thailand. Det har ikke været vores intention at lave den billigste rundrejse - men den bedste.

11 dAgE / 8 næTTER
Vi har valgt at tilbyde jer en spændende og indholdsrig rundrejse med dansk 
rejseleder fra Bangkok til Ayutthaya og videre til det vestlige Thailand. det er 
muligt at forlænge rundrejsen med yderligere 5 dages afslappende badeferie i 
den royale ferieby, Hua Hin. 
I finder priser samt dato for afrejserne i vedlagte prisliste.

programmet kort: 
Bangkok - Ayuttahya - Kanchanaburi - Sai Yok - Sangklaburi - Kanchanaburi - Bangkok

11 DAGe / 8 næTTer • RundRejse med dansk RejseledeR
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  2012: 17/11-27/11 &  

             08/12-18/12 

 2013:  12/01-22/01, 

             09/02-19/02 & 

             02/03-12/03



dag 1: afrejse fra Kastrup
når I flyver med Qatar Airways, forlader I Kastrup lufthavn 
om formiddagen (check flytid på rejseplan og flybillet), og 
sætter kursen mod Bangkok med et kort flyskift i doha. 
Check-in er 2 timer inden afrejse. På Qatar Airways er mad 
og drikkevarer naturligvis inkluderet ombord.

dag 2: Bangkok (A)
Ankomst til Bangkoks Internationale lufthavn kl. 07. Her 
bliver I mødt af vores danske rejseleder, og kører sammen i 
bus til jeres hotel. om aftenen er der reserveret bord på en 
lokal restaurant, hvor der serveres thailandske specialiteter, 
mens der er underholdning med traditionel thailandsk dans. 
Showet er en utrolig flot forestilling af yndefulde thaidan-
sere i fantastiske kostumer.
overnatning: grand China Princess (Superior)

dag 3: Bangkok (M/f)
Turen i dag står i templernes tegn, og I vil få indblik i thai-
lændernes nære forhold til buddhismen. dagen byder bl.a. 
på én af Bangkoks største seværdigheder grand Palace 
& Emerald Buddha Temple. I besøger også de to berømte 
templer Wat Ben (Marble Temple) og Wat Trimitr (golden 
Buddha Temple) samt et smykkegalleri. frokost serveres på 
en lokal restaurant.
overnatning: grand China Princess (Superior)

Flodbådstur på kanalerne
kl. 14:00 - 17:00
Valgfrit arrangement, der ikke er inkluderet i prisen.
Vi kører ned til den store Chao Phraya-flod, hvor vi går  
ombord i en ventende flodbåd. Vi vil sejle ind langs 
de snævre bykanaler, hvor man kommer rigtig tæt på 
folkene, der bor her, og der vil være rig mulighed for at 
studere og fotografere det farverige folkeliv. Her går 
livet stadig sin stille gang, som det altid har gjort.
i kan tilmelde jer arrangementet på dagen. 
prisen for at deltage er ca. kr. 170,- pr. person, 
der betales til rejselederen.

Kanchanaburi

”Death Railway Train”

dinner Cruise
kl. 19:30 - 22:45
Valgfrit arrangement, der ikke er inkluderet i prisen.

den bedste måde at spise middag på? En dejlig lun 
aften på floden med Bangkoks lys i baggrunden. Helt 
sikkert en minderig aften med spændende thai mad.
i kan tilmelde jer arrangementet på dagen. 
prisen for at deltage er ca. kr. 300,- pr. person, 
der betales til rejselederen.

 Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya

Sai Yok Nationalpark
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dag 4: Bangkok – ayutthaya (M/f/A)
Morgenmad på hotellet. Efter at have checket ud af hotellet 
i Bangkok, er der transport til Chao Phraya Boat Pier, hvor-
fra det smukke skib ”Pearl of Siam” venter på at sejle os 
til den historiske by, Ayutthaya. I får serveret frokost under 
sejlturen. når vi ankommer til Ayutthaya, besøger vi templet 
Wat Phra Si Sanphet, et lokalt marked, templet Wat Phra 
Viharn Mongkolvhopit og  den kongelige elefantlejr ”The old 
Elephant Training Camp”. om aftenen tager vi på en privat 
flodtur med middag ombord.
overnatning: Krungsri River Hotel (Standard)

dag 5: ayutthaya – Kanchanaburi (M/f/A)
Morgenmad på hotellet. På turen fra Ayutthaya til Kanchana-
buri besøger vi følgende seværdigheder: Jeath War Mu-
seum, mindekirkegården for de allierede fanger, Broen over 
floden Kwai, og vi får en historisk tur på ”death Railway 
Train”, der passerer igennem frodige skove og klippefulde 
landskaber. der er frokost på en lokal restaurant under tu-
ren, og tilbage på hotellet spiser vi aftensmad.
overnatning: Wang nok Kaew Hotel (Standard)

dag 6: sai Yok (Kanchanaburi) (M/f/A)
I dag går turen til to af Kanchanaburi-provinsens smukkeste 
vandfald, Erawan-vandfaldene med de 7 plateauer og mu-
lighed for at bade i vandfaldene samt Sai Yok-vandfaldene. 
der serveres frokost på en lokal restaurant på turen. om af-
tenen er der aftensmad på hotellet. glæd jer til en smuk dag.
overnatning: Wang nok Kaew Hotel (Standard)

dag 7: sai Yok - sangklaburi (Kanchanaburi) (M/f/A)
Vi tjekker ud af hotellet og begiver os vestpå mod Sang-

khala. Undervejs gør vi stop ved vandfaldet Krueng Krawia 
samt ”de tre Pagoders Pas”, som markerer den bjergrige 
grænse mellem Thailand og Burma. om eftermiddagen, går 
vi en tur på ”Wooden Bridge” – verdens længste træbro – 
over til Mon-folkets landsby, hvor vi blandt andet vil se et 
typisk Mon-tempel ”Wat Wang Wiwekaram”.
overnatning: Ponnatee Resort (Standard)

dag 8: sangklaburi (Kanchanaburi) (M/f/A)
det er næppe usandsynligt, at netop denne dag bliver én 
af feriens bedste! Vi starter med at sejle med longtailbåde 
fra resortet (ca. 45 min.) på en malerisk tur, hvor vi på den 
kæmpe inddæmmede sø blandt andet passerer under ver-
dens længste træbro, sejler forbi toppen af det gamle over-
svømmede tempel, inden vi til sidst sejler op ad bifloden 
Randi. Her vil vi starte med elefantridning i over en time ud 
i den flotte natur, før vi med bambustømmerflåder stager os 
nedad Randi-floden, indtil vi møder vores longtailbåde igen. 
Herefter sejler vi tilbage til resortet for frokost og afslapning 
resten af eftermiddagen. der er aftensmad på hotellet.
overnatning: Ponnatee Resort (Standard)

dag 9: sangklaburi - Kanchanaburi (Kwai Yai) (M/f)
Vi kører til Kanchanburi bycenter med stop ved Hellfire Pass 
Memorial, hvor vi går en tur ved passet. Vi holder en pause 
ved vandfaldet Sai-Yok noi. Eftermiddagen er til fri dispo-
sition.
overnatning: Pung Waan Resort & Spa, Kwai Yai (Standard)

dag 10: Kanchanaburi - damnoen saduak - Bangkok (M/f)

På rundrejsens sidste dag tager vi fra Kanchanaburi ned til 
damonen Saduak flydende marked med masser af små 
salgsbåde. Efter frokost kører vi mod Bangkok lufthavn, 
hvorfra vi kl. 20.50 flyver med Qatar Airways tilbage mod 
danmark. Undervejs er der flyskift i doha.

dag 11: ankomst København
Ankomst til Kastrup lufthavn kl. 06.30.

alt dette er inKluderet i prisen:
•  Flyrejse med Qatar Airways fra København til Bang-

kok t/r inkl. skatter
• Dansk rejseleder fra dag 2-10
• Engelsktalende guide
• Alle entréer og transporter som nævnt i programmet
•  Alle værelser er med aircondition og privat bade-

værelse
•  Måltider nævnt i programmet (M: Morgenmad / F: 

frokost / A: Aftensmad)

iKKe inKluderet:
• Afbestillings- og Rejseforsikring
• Drikkevarer
• Valgfrie udflugter
• Drikkepenge til lokalguide og chauffør

Erawan-vandfaldene

Damnoen Saduak (flydende marked)
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Teknisk arrangør BilletKontoret A/S, medlem nr 650 af Rejsegarantifonden
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dag 10 - 14: damnoen saduak – hua hin
Efter frokosten ved damnoen Saduak bliver I kørt videre syd-
på til strand, sol og palmesus. I tilbringer de næste 5 dage 
(4 nætter) på det femstjernede strandresort, dusit Thani, 
7 km nord for Hua Hin. opholdet i Hua Hin er uden dansk 
guideservice, men får I brug for assistance, kan kontoret i 
Bangkok naturligvis kontaktes. Under opholdet bydes I på 
middag i hovedrestauranten, hvor der venter jer en rigtig 
lækker buffet.

dag 14: Fra hua hin til Bangkok
når tusmørket sænker sig over strandområdet, bliver I hen-
tet og kørt retur til Bangkok lufthavn. Her skal I selv klare 
bagagen og check-in ved én af Qatar Airways’ skranker. I 
forlader Bangkok om aftenen og er fremme i Kastrup tidligt 
næste morgen efter et flyskift i doha.

dag 15: ankomst København
Ankomst til Kastrup lufthavn med QR 097 tidlig morgen.

Forlæng opholdet med sol og strand 
hua hin - 5 dAgE På dUSIT THAnI*****

hua hin er en fredelig og charmerende fiskerlandsby, som ligger ud til Siam-bugten godt tre 
timers kørsel syd for Bangkok. Byen er Thailands ældste feriemål. Det var rama VII, der så 
mulighederne i det skønne område, og i 1920’erne lod han opføre et palads, som han kaldte 
“Klai Klangwan” - direkte oversat “fjernt fra bekymringer”. hua hin har formået at bevare sin 
lidt provinsielle atmosfære, men her er naturligvis masser af forretninger, gode restauranter og 
en bred strand.

hua hin er specielt kendt for sit natmarked med talrige lækre madboder og salg af tøj, souvenirs 
og lokalt håndværk. Thailænderne har et helt specielt forhold til byen, eftersom den elskede 
kongefamilie bor i kongepaladset uden for byen om sommeren.

dusit thani hua hin *****
1349 phetkasem road
Cha-am, hua hin 

lige fra I træder ind i receptionen på dette legendariske 
badehotel, kan I se, det er noget særligt. Her er tale om et 
5-stjernet resort - det er ikke nyt, men er løbende renoveret. 
Indretning, faciliteter og betjening lever fuldt op til den høje 
popularitet og de talrige priser, hotellet har vundet. Alle væ-
relser vender helt eller delvist mod havet, og det samme 
gør den ene af de to swimmingpools, hotellet kan tilbyde. 
den anden swimmingpool er med saltvand og placeret i en 
stille have til dem, der foretrækker fred og ro. Alle superior
-værelser er yderst rummelige og pænt indrettede, har 
alle moderne faciliteter, samt balkon, der vender ud mod 
poolen og begrænset havudsigt. Hotellet tilbyder alle for-
mer for aktiviteter: Tennis, squash, ridning, fitnesscenter og 
et stort udvalg af vandsport. Tæt på ligger flere golfbaner 
i topklasse, som hotellet gerne hjælper til med at booke. 
der er flere forskellige restauranter på hotellet - både ita-
liensk, fransk og thailandsk, og chefkokken, som er fransk, 
har været på hotellet i næsten 20 år og sørger for, at ma-
den lever op til den høje standard, som findes overalt. dusit 
Thani Hua Hin ligger 10 minutters kørsel nord for Hua Hin 
og tilbyder shuttle-bus service hver time (50 baht pr. vej). 
På den måde er det nemt at komme til f.eks. det berømte 
natmarked i Hua Hin, men samtidig at kunne trække sig 
tilbage og nyde freden på den private strand ved hotellet.

Dusit Thani Hua Hin

dette er inkluderet i prisen:
P  Bustransport fra damnern Saduak til dusit Thani 

Hua Hin
P  Bustransport fra dusit Thani Hua Hin til Bangkok 

lufthavn
P 5 dage/4 nætter på dusit Thani hotel inkl. 
 morgenmad 
P 1 x middagsbuffet
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