
THAILAND
Kongernes by Hua Hin, Sam Roi Yod Nationalpark
og hovedstaden Bangkok........15 dage og 6 ud�ugter

Grupperejse med dansk rejseleder

NYHED - nu bor vi på Hilton



THAILAND
Grupperejse med dansk rejseleder - 15 dage

Store oplevelser og kontraster venter på jer

Denne grupperejse med dansk rejseleder kombinerer kultur, natur og historiske højdepunkter i Thailand og 
byder på oplevelser og store kontraster langs �oder og vandfald, i frodige regnskove, ved �otte strande og 
bjerge med huler og templer så imponerende, at man knapt tror sine egne øjne.

Rejsen begynder i Thailands første maritime nationalpark, Sam Roi Yod, ca. 38km syd for kongebýen Hua Hin,
hvor vi skal bo direkte på stranden på det skønne Dolphin Bay Beach Resort. Fra denne skønne base oplever vi 
lokalområdet og livet på gåben, fra longtailbåde når vi sejler op ad �oden for at besøge et lokalt jordbrug eller 
sejler ud til Monkey Island og efterfølgende besøger den fantastiske kongegrotte, eller når vi kører i luksus mini-
vans til et af Thailands største vandfald, Pala-U, hvor vi har mulighed for at bade i det klare bjergvand og hvor vi 
også skal på besøg på en Burmesisk skole og en lille burmesisk landsby og måske er vi heldige at møde nogle af 
de vilde elefanter i Kaeng Krachan Nationalpark. 

Efter denne spændende start rejser vi videre ind til Kongernes By, Hua Hin, hvor vi starter med en byrundtur 
efterfulgt af en rigtig livsnydertur til  en af Thailands få vingårde, Hua Hin Hills Wineyard, hvor vi både skal på 
tur gennem vinmarkerne og høre om hvilke vintyper der dyrkes og herefter skal vi prøvesmage de forskellige 
vine samtidig med at vi indtager en udsøgt 3-retters frokost i vingårdens restaurant, som er kåret til en af Thai-
lands bedste restauranter indtil �ere gange. I Hua Hin bor vi på det 5-stjernede Hilton Resort & Spa

Rejsen sluttes af i hovedstaden Bangkok, som er en metropol og en af verdens mest spændende byer. Her 
bor vi i lusuriøse omgivelser på det �otte 5-stjernede Chatrium Hotel Riverside. På vejen til Bangkok skal vi 
opleve den helt specielle stemning på Thailand sidste rigtige �ydende marked, Damnoen Saduak og i selve 
Bangkok er der mulig for at tilkøbe både byrundtur og en tur til teaterstykket, Siam Niramit, som er verdens 
største scene opførelse og opført i Guiness Book of World Records.

Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!

Peer Runge, rejseleder
På vegne af teamet i Samson Travel



Program, ruten og højdepunkterne:

Dag 1.  Afrejse fra Danmark. Med KLM fra Aalborg til Amsterdam og 
 herfra videre til Bangkok.

Dag 2.  Efter tidlig ankomst  til Bangkok  kører vi videre til  Sam Roi Yod,  
 National Park, hvor vi tjekker ind på det skønne  Dolphin Bay  
 Resort.  

Dag 3.  Pranburi sightseeing. Først et lille informationsmøde og herefter 
 skal vi på tur ud i lokalområdet og opleve �odsejlads, lokal farm, 
 �skefabrik, �otte strande og til sidst en dejlig frokost.

Dag 4.  Hele dagen fri til egen disposition - mulighed for scooter kursus

Dag 5.  Spændende bådtur  rundt i Sam Roi Yod nationalpark - vi skal 
 bla. i land på Monkey Island, vandre op til den fantastiske “konge 
 grotte” og der bliver også tid til at slappe af på en rigtig �ot strand.

Dag 6.  Hele dagen fri til egen disposition

Dag 7.  I dag skal vi på tur til Pala-U vandfaldet, som er et af thailands 
 største  vandfald og efter en �ot vandretur op til niveau 3, hvor  
 der er mulighed for en dejlig svalende dukkert, går turen videre 
 til først en burmesisk skole og  efterfølgende en lille burmesisk 
 landsby. 

Dag 8.  Hele dagen fri til egen disposition

Dag 9.  I dag �ytter vi ind til Hua Hin centrum og før vi tjekker ind på 
 det 5-stjernede Hilton Resort & Spa, skal vi på byrundtur og bl.a. 
 se et af kongens   paladser,  besøge et lokalt marked, se den gamle 
 jernbanestation  og dagen sluttes af med “high tea” på det gamle 
 jernbane hotel,  som i dag hedder Centara Grand hotel.

Dag 10. Hele dagen fri til egen disposition

Dag 11. Vi tager i dag på en rigtig livsnydertur til en af thailands meget få 
 vingårde, Hua Hin Hills Wineyard - her skal vi først en tur ned gen-
 nem vinmarkerne og høre om de forskellige vinstokke og dernæst 
 er der vinsmagning og 3-retters gourmet frokost i vingårdens helt 
 fantastiske restaurant, som �ere gange er kåret til en af thailands 
 bedste restauranter.

Dag 12. Afrejse fra resortet til Chatrium Hotel Riverside i Bangkok og be-
 søg på Thailands sidste rigtige �ydende marked, Damnoen Saduak, 
 og til aften er der mulighed for at se, Sim Niramit showet, som er 
 en af verdens største sceneopførelser. (tilkøb)

Dag 13.  Hele dagen fri eller Bangkok sightseeing tur (tilkøb)

Dag 14.  Hele dagen fri - evt. fælles afskedsmiddag.

Dag 15. Tjek ud fra hotellet og hjemrejse til Aalborg - forventet ankomst 
 kl . 22.20 

Hua Hin - Bangkok - Sam Roid Yod 
vingård - vandfald - burmesisk skole 
flydende marked - kongens palads 
flodsejlads - kongegrotten.......

Super spændende 
introduktionstur 

til Thailand



Dolphin Bay Resort ***+
Et rigtig dejligt beach resort med bungalows rundt 
om en �ot swimming pool og beliggende direkte på 
den �otte Dolphin Bay Beach ca. 38 km syd for konge
byen, Hua Hin.
Her bor du de første 7 dage af turen og der bliver 
god mulighed for at fornemme det daglige thai-liv 
og føle det afslappede tempo og stres frie liv der le-
ves her i det lille lokale samfund.

Dophin Bay Beach er ca. 6 km lang og vort resort lig-
ger ca. midt på stranden. 
Langs stranden �nder du andre hoteller, restauranter, 
barer, thai massage og små super markeder.
Ca. 2 km fra resortet afholdes �ere gange ugentligt et 
spændende lokalt marked og da vi be�nder os lige 
midt Sam Roi National Park er der rig mulighed for at 
udforske dette spændende område til fods, på cykel 
eller scooter. 



Hilton Resort & Spa, Hua Hin  *****
De 3 dage vi skal bo i Hua Hin by, bor vi lige midt i 
centrum af byen og direkte på stranden - på det 5-
stjernede Hilton Resort & Spa.

Lige udenfor døren ligger butikker, shopping centre, 
restauranter og barer m.m. i meget tæt gå-afstand.

Hotellet har en super �ot swimming pool og på 17. 
etage i sky baren på toppen af hotellet har du en 
rigtig �ot udsigt indover byen og stranden.



Chatrium Hotel Riverside, Bangkok *****
Vi slutter turen af med maner, når vi tjekker ind på 
dette super �otte 5-stjernede hotel, som ligger på 
top-20 listen over de bedste hoteller i Bangkok.
Alle får udsigt til den facinerende Chao Praya �od,
som deler Bangkok i 2 og hvor der 24 timer i døgnet 
er aktivitet og så meget at se på , at man næsten kan 
glemme at komme i seng. 
Hotellet byder desuden på en overdådig morgen 
bu�et og hotellets egen båd sejler dig gratis til nær-
meste “skytrain station”



Hele 6 ud�ugter er inkluderet i prisen og programmet er tilrettelagt således at vi er på ud�ugt ca. hver 
anden dag og hver anden dag har vi hele dagen fri til egen disposition.
De mange ud�ugter spænder vidt i karakter og indhold og i løbet af turen vil du oplever rigtig mange kontraster 
lige fra den eksklusive tur til vingården og så til besøg på besøg burmesisk skole og landsby. 


