
dag 1: Bangkok
Ved ankomsten til Thailands fascinerende hovedstad 
Bangkok, bliver I hentet i lufthavnen og kørt til Century 
Park, et dejligt firestjernet hotel, der danner rammerne for 
jeres ophold de følgende dage. 
Overnatning: Century Park.

dag 2: Bangkok
Thailands mægtige hovedstad med cirka 8 millioner ind-
byggere er en travl, varm og hektisk storby. Bangkoks sam-
lede areal er på ca. 1.600 km² og dækker således et areal 
på størrelse med Lolland eller det halve af Fyn. Men Bang-
kok skal ikke dømmes på størrelse, men på seværdigheder 
og indhold. Byen er storslået, ikke kun fordi det er et rent 
slaraffenland for shopping-entuasiaster, eksotisk og fyldt 
med modsætninger. De guldprydede templer ligger side 
om side med imponerende stormagasiner og skyskrabere i 
glas og stål. Alt er indenfor rækkevidde, hvis I blot bruger 
“Sky train”, byens forrygende højbanetog. 
Overnatning: Century Park. (M)

dag 3: Bangkok - Krabi 
I forlader hotellet og køres til Bangkok lufthavn, hvorfra 
Thai Airways vil flyve jer til feriebyen Krabi. Det hævdes, 
at området omkring Krabi-provinsen har Thailands smuk-

keste og mest særprægede natur. Et væld af enestående 
kalkstensklipper er med rund hånd strøet rundt i det turkis-
grønne hav. De mere end 20 bugter ligger som en perlekæ-
de langs den 15 km lange kyststrækning. Ved ankomsten 
til Krabi køres I til jeres hotel.
Overnatning: Krabi La Playa. (M)

dag 4 -6: Krabi 
Dagene er til fri disposition, og I kan eventuelt nyde dem 

på Ao Nang-stranden, hvor de fleste rejsende, der kommer 
til Krabi, opholder sig. Her er udviklingen for alvor gået 
stærkt siden åbningen af Krabi lufthavn for 6 år siden. Den  
lille hyggelige ferieby har fået flere gode hoteller, et bredt 
udvalg af restauranter og småbutikker. Fra stranden på Ao 
Nang arrangeres bådture til andre strandområder – snyd 
ikke jer selv for denne oplevelsesrige sejltur. 
Overnatning: Krabi La Playa. (M)

dag 7: Krabi - Khao Sok 
Nationalparken Khao Sok ligger kun 2½ times kørsel fra 
Krabi og byder på noget af den smukkeste natur i Thailand. 
Under regnskovens skyggefulde kæmpetræer arrangeres 
vandreture, elefantsafari og sejlads i kano. Foruden mødet 
med nationalparkens mange beboere, ikke mindst de nys-
gerrige aber, tør vi godt love, at kanoturen vil være blandt 
de ferieindtryk, som vil brænde sig fast på nethinden. I 
indkvarteres i de 12m² store afrikanske luksus safaritelte 

med eget bad og toilet. 
Overnatning: Khao Sok. (M,F,A)

dag 8: Khao Sok - Phuket
Efter morgenmaden er det tid til at opleve regnskoven til fods. 
Sammen med parkens guider vandrer I ad smalle stier gen-
nem det frodige landskab og undervejs vil guiden fortælle om 
plante- og dyrelivet i regnskoven. Efter frokost er det desværre 
tid til at sige farvel til regnskoven, og hen på eftermiddagen 
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SYdthailandS aFVEKSlEndE 
natURSCEnERiER 
13 DAGE / 12 NÆTTER
tUR 109: 2 nætter Bangkok . 4 nætter Krabi . 1 nat Khao Sok 
       Nationalpark . 5 nætter Phuket  

tUR 109
RUNDREJSE I THAILAND

”Under regnskovens kæmpetræer arrange-
res vandreture, elefantsafari og kanoture”

Kano i Khao Sok Nationalpark

Elefant-safari
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forlader I Sydthailands grønne hjerte til fordel for Phukets 
hvide strande. Efter et par timers kørsel er I fremme ved det 
eksklusive Adamas Resort & Spa.
Overnatning: Adamas Resort & Spa. (M,F)

dag 9-12: Phuket
Nyd opholdet på hotellet der ligger direkte på den frede-
lige strand, Nai Yang, i Phukets nordlige ende. De 50 m² 
store værelser er holdt i luksuriøs Thai-stil med smukke 
møbler og plankegulve i ædle træsorter, og I skal bo på 

første parket direkte ud til Andamaner Havet og kilometer-
vis af hvid sandstrand. Et slaraffenland for børn og voksne. 
Der er masser af plads på det knap 100 værelses store 
resort. Haven er enorm, og der er god plads på den lange 
strand foran den 3000 m² store pool, hvorfra man kigger 
ud over Andamaner-havet. Desuden har Adamas Resort 
2 gourmet-restauranter, en spa afdeling, fitnesscenter og 
internet opkobling.
Overnatning: Adamas Resort & Spa. (M)

dag 13: Phuket - Bangkok
Ferien er ved at være forbi. Hen på eftermiddagen bliver I 
hentet på Adamas Resort og kørt til lufthavnen, hvor Thai 
Airways vil flyve jer til Bangkok lufthavn. Herfra kan for-
sættes til Danmark.

Adamas Resort & Spa 

”Kata centrum – et godt og roligt sted med 
et udvalg af restauranter og forretninger.”

Adamas Resort & Spa - Luksus værelse

Krabi

Adamas Resort & Spa 

PRiSERnE På tUR 109 inKlUdERER:

ü	Transport fra Bangkok lufthavn til Century Park 
ü	2 nætter på Century Park i superior værelse inkl.  
     morgenmad
ü	Transport fra Century Park til Bangkok lufthavn
ü	Transport fra Krabi lufthavn til Krabi La Playa
ü	4 nætter på Krabi La Playa i superior værelse inkl. 
     morgenmad
ü	Transport fra Krabi La Playa til Khao Sok
ü	1 nat tur til Khao Sok Nationalpark
ü	Transport fra Khao Sok Nationalpark til Adamas 
     Resort & Spa
ü	5 nætter på Adamas Resort & Spa i luksus værelse 
     inkl. morgenmad
ü	Transport fra Adamas Resort & Spa til Phuket lufthavn

Priserne inkluderer ikke:
Flybillet med Thai Airways fra Bangkok til Krabi
Flybillet med Thai Airways fra Phuket til Bangkok
Ialt: Voksne ca. kr. 1.525,- Børn ca. kr. 935,-
Oversøiske fly fra Danmark til Thailand t/r * Afbestil-
lingsforsikring * Rejseforsikring * Donationer * Drik-
kepenge * Forplejning (mad og drikkevarer) der ikke er 
anført i dag til dag programmet.

M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad

Nai Yang strand

tUR 109: SYdthailandS aFVEKSlEndE natURSCEnERiER
Pris pr. person ved

PERiOdE

Børneregel

mm m mmm a B

01/11-07/12  6.990  12.695  6.420  1.805  2.400 

08/12-10/01  8.710  16.000  7.520  1.805  2.400 

11/01-31/03  6.990  12.695  6.420  1.805  2.400 

01/04-20/04  6.115  10.810  5.790  1.805  2.400 

21/04-30/04  5.645  9.880  5.475  1.805  2.400 

01/05-31/10  5.195  9.435  5.030  1.555  2.145 

Børneregel A: 1 barn under 6 år, der deler seng med 2 voksne, inkl. forplejning.   
Børneregel B: 1 barn under 12 år, i egen seng, inkl. forplejning.   
Maximalt 2 voksne samt 1 barn der deler seng med 2 voksne + 1 barn i egen seng på værelset.
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