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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 

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 

tager på safari tur for at se vilde elefanter og bissoner, eller når vi kører i luksus minivans til et af Thailands stør- 
ste vandfald, Pala-U, hvor vi har mulighed for at bade i det klare bjergvand og hvor vi også skal på besøg på en  
Bursisk 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, Monsoon Valley Wineyard, hvor vi både skal  
på tur gennem vinmarkerne og høre om hvilke vintyper der dyrkes og herefter skal vi prøvesmage 4 forskellige
vine samtidig med at vi indtager en udsøgt 3-retters frokost i vingårdens restaurant, som er kåret til en af Thai-
lands bedste resaturanter de sidste 5 år. I Hua Hin på vi på det 4-stjernede Loligo Resort.

Rejsen sluttes af i hovedstaden Bangkok, som er en metropol og en af verdens mest spændende byer. Her 

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, indehaver
Guld Rejser



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 i lokalområdet og opleve flodsejlads, flotte strande, 
 lokal organisk farm, hvor vi selv skal finde indgrdienserne til vores 
 frokost, som vi også selv skal tilberede. 

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

Dag 5.  Spændende safari tur til Kui Buri Nationalpark hvor vi skal se vilde
 elefanter i deres naturlige omgivelser og der er også gode chancer 
 for at se den brogede næsehornsfugl, gaur-oksen, guld sjakalen, 
 grå langur aber, hjorte og gaur-oksen, som er den største okseart. 

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 

 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

 det 4-stjernede Loligo Resort, 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 

 bedste restauranter.

Dag 12. Afrejse fra resortet til Chatrium Hotel Riverside i Bangkok og be-

 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 - elefant safari.......

Super spændende 
introduktionstur 

til Thailand



Dolphin Bay Resort ***+

Et rigtig dejligt beach resort med bungalows rundt 

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. 

barer, thai massage og små super markeder.

midt i Sam Roi Yot National Park er der rig mulighed for at 
udforske dette spændende område til fods, på cykel 
eller scooter. 



Loligo Resort, Hua Hin  ****
De 3 dage vi skal bo i Hua Hin by, bor vi lidt syd for 
centrum af byen og næsten direkte på stranden - 
på det 4-stjernede Loligo Resort.
Ganske tæt på ligger butikker, restauranter og barer  
samt det bedste natmarked i Hua Hin, Cicada Market.

Buffet restauranten The Captain serverer morgenmad 
og frokost. 
Squid Ink Bar serverer varme og kolde drikkevarer. 

  



Chatrium Hotel Riverside, Bangkok *****

Vi slutter turen af med maner, når vi tjekker ind på 

top-20 listen over de bedste hoteller i Bangkok.

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 

meste “skytrain station”



anden dag og hver anden dag har vi hele dagen fri til egen disposition.

lige fra den eksklusive tur til vingården og så til besøg på besøg burmesisk skole og landsby. 

Monsoon Valley Vineyard
Pala-U vandfaldet

Flydende marked

Hua Hin sightseeing

Elefant safari Kuri Buri Nationalpark

Burmesisk landsby

Flodtur på Pranburi River

Hua Hin sightseeing

Hua Hin sightseeing

Burmesisk skole



Grupperejse med dansk rejseleder

Rejsedatoer og priser:

12-26 november 2019  pris per person   kr. 15.990,-

7-21 januar 2020   pris per person  kr. 16.990,-

3-17 februar 2020  pris per person   kr. 16.990,-

3-17 marts 2020   pris per person  kr. 15.990,-

ovennævnte priser er gældende v/2 personer i delt db værelse

:

Enkeltværelse       kr. 3.500,-

Afbestillingsforsikring      kr. 500,-

Flyselskab og rejseplan:

KLM fra Aalborg via Amsterdam til Bangkok

Udrejse:      Hjemrejse:

Aalborg-Amsterdam 12.10-13.35  Bangkok-Amsterdam 12.15-18.30  

Amsterdam-Bangkok 17.15-10.05 +1 Amsterdam-Aalborg 21.00-22.20

Tillæg:
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