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ØST-THAILAND
Grupperejse med dansk rejseleder - 15 dage

Efter ankomsten til Bangkok kører vi direkte til den lille by Ban Phe, hvor vi skal med færgen over til vort 
første stop, bounty-øen Koh Samet. Vi tjekker ind på det hyggelige SupPaRod Beach Resort  og resten af dag-

ning på de omkringliggende mindre øer. 

Næste stop er Koh Chang, Thailands næststørste Ø og her skal vi bla. opleve mangrove skove, flotte templer  

Glæd jer til at opleve det rigtige Thailand, især de 3 dage hvor vi er i Chanthaburi området, her er det den 
lokale stemning og kultur vi kommer til at opleve og den typiske feriegæst her er en thailænder fra Bangkok.

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

at tilkøbe en spændende byrundtur som afslutning på denne fantastiske tur.

Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!

Peer Runge, Indehaver og rejseleder
Guld Rejser

og vi skal bade i et flot vandfald og have frokost i pælebyen og ellers bare slappe af på det flotte resort The 
Dewa.

udenfor byen Chathaburi og herfra går udflugten til ædelstens miner, flot tempel på toppen af et bjerg og 
den meget eftertragtede frugt, Durian, skal selvfølgelig også smages.

På denne spændende grupperejse, med dansk rejseleder, kommer du på 2 ø-hop, 4 spændende udflugter 
og oplever den autentiske thailandske kultur på nærmeste hold.  Alle steder du bor på denne tur er direkte 
på stranden.



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  lufthavn kører vi videre til  den 
 lille by  Ban Phe, hvor en lille færge tager os over til SupPaRod 
 Beach Resort på bounty-øen Koh Samet.

Dag 3.  Fælles morgenmad og derefter et lille informationsmøde  efter 
 fulgt af en skøn bådtur rundt til de andre små øer, hvor vi skal 
 snorkle, svømme, slappe af og nyde en dejlig frokost på stranden.

Dag 4.  Hele dagen fri til egen disposition 

Dag 5.  Transport tilbage til fastlandet og videre til næste ø , Koh Chang, 
 som er Thailands næststørste ø.. Vi tjekker ind på The Dewa Beach 
 Resort og resten af dagen er til egen disposition.

 bade og slappe af inden turen sluttes af med en rigtig god thai 
 frokost på stranden.

Dag 7.  Hele dagen fri til egen disposition. 

Dag 9. Hele dagen fri til egen disposition.

 Sanddunes Beach Resort på stranden ud for byen Chanthaburi.
 Resten af dagen fri til egen disposition.

Dag 12. Hele dagen fri til egen disposition.

Dag 13. Afrejse fra resortet til Chatrium Hotel Riverside i Bangkok.
 Resten af dagen fri til egen disposition.

Dag 14. Hele dagen fri eller Bangkok sightseeing tur (tilkøb)
 Evt. fælles middag på hotellet.

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

Koh Samet - Bangkok - Koh Chang 
Chanthaburi - vandfald - mangrove 
skove - øhop - snorkling - ædelstens 
miner og lokale markeder..........

Super spændende 
og unik tur rundt  

i ØstThailand
GULD REJSER

Dag 8. I dag skal vi på en spændende udflugt til den anden side af øen, 
 hvor bl.a skal opleve en mangrove skov, et flot tempel, en sejltur 
 og en dejlig frokost med havudsigt.

Dag 11. I dag skal vi på sightseeing i og omkring byen Chanthaburi. 
 Vi starter med et spændende besøg i et ædelstnsbrud og derefter 
 videre til en af de meget få katolske kirker i Thailand. Frokosten ny-
 der vi på flodbreden og dagen sluttes af med smagsprøver af den 
 meget specielle frugt Durian.



 

Samet, øen med noget af det hvideste sand af alle 
strande i Thailand.
Værelserne er lyse og rummelige og resortet har des-
uden restaurant med servering hele dagen.
Langs stranden vi bor på, ligger der andre hyggelige 
restauranter og små resorter og der hersker en dejlig 
afslappet lokal stemning.

Koh Samet er en del af en national park med utrolig na-
turlig skønhed i Rayong provinsen, ikke langt fra Pattaya 
og Bangkok.  
Koh Samet har fantastiske strande og øen ligger ca. 7 Km 
fra fastlandet. Koh Samet som er meget velkendt i sydøst 

Koh Samet ligger på den østlige grænse til Thailand, og 
179 km i bil fra Bangkok.
 

Baan SupPaRod Beach Resort, Koh Samet



 

Koh Chang dækker et areal på 429 km2, og kan prale af 

måde blandes med den traditionelle måde at leve på, så 
som 70 procent uforstyrret regnskov, stejle bakker, klipper, 

frugtplantager på øen.
Den smukke ø med sin natur og kultur bør opleves på din 
Thailand rejse.

The Dewa, Koh Chang *****

Absolut en af de flotteste resorter på Koh Chang og 
beliggende direkte på stranden.
Du bor i et superflot værelse lige ud til poolen og alle 
har en lille terrasse. 
Resortet har også en spa & massage og hver aften kan 
du nyde middagen direkte på stranden i resortets re-
staurant, eller blot nyde en lille forfriskning fra hotel-
lets beach bar og lytte til bølgernes beroligende lyd.



 

stranden ca. 15 km fra byen Chanthaburi.
Resortet har hele 2 swimmingpools, den ene af dem 

beach resort. Værelserne er lyse og rummelige og ho-
tellet har både restaurant og beach bar.
Langs stranden vi bor på, ligger der andre hyggelige 
restauranter og små resorter og der hersker en dejlig 
afslappet lokal stemning.

Chanthaburi  

Provinsen er en af Thailands rige provinser med ædel-
stene og durian-frugter som de vigtigste indtægtskilder.
Chanthaburi ligger cirka 200 km sydøst for Bangkok på 
den østlige side af den thailandske bugt.
Med placeringen ud til den thailandske bugt er her natur-

 

Sand Dunes Beach Resort, Chanthaburi



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 lokale markeder og ædelsten i Chanthaburi, bådtur m/snorkling på Koh Samet og så til vandfald på Koh 
Chang.

Ædelstens mine

Ædelsstens marked

Durian frugt

Viewpoint Koh Chang

Vandfald Koh Chang

Snorkel tur Koh Samet

Mangrove skov Koh Chang

Viewpoint Koh Chang



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. 4.500,-

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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