
dag 1: ankomst til Bangkok
Ved ankomsten til Bangkok lufthavn bliver I hentet af vores 
engelsktalende guide, som kører jer til hotellet. Century 
Park, hvor I skal bo, er et centralt beliggende førsteklasses 
hotel 15 minutters gang fra Pratunam Marked og blot 500 
meter til en BTS-station (skytrain), hvorfra I nemt og hurtigt 
kommer rundt i Bangkok. Brug resten af dagen ved poolen 
eller tag på oplevelse i storbyen. 
Overnatning: Century Park.

dag 2: Bangkok
Der er ikke et fastlagt program for dagen, men vi kan 
foreslå jer et besøg i Bangkoks mest farvestrålende by-
del, Chinatown, der med sine meterhøje kulørte skilte, 
kunstfærdige facader og velduftende gadekøkkener giver 
området sit særpræg og strejf af orientalsk mystik. Det er 
efterhånden mange år siden, de sidste opiumshuler sluk-
kede deres grønne lamper i Chinatown, og de før så søv-
nige gader syder nu dagen igennem af liv. Tusindvis af bath 

skifter hænder, mens alskens nips, guld, tøj og elektronik 
skifter ejermænd. 
Overnatning: Century Park. (M)

dag 3: Bangkok - ayutthaya - Phitsanuloke
Efter morgenmaden bliver I hentet på hotellet og kører 
herefter ca. 1 time nordpå til Bang Pa In, der tidligere var 
sommerresidens for kongefamilien. Thaierne har altid rejst 
meget og hentet inspiration i alle dele af verden, hvilket ty-

delig fremgår af områdets smukke paladser og pavilloner, 
der er opført i et væld af forskellige stilarter. Turen fortsæt-
ter til Thailands tidligere hovedstad, Ayutthaya, hvor 33 
konger regerede fra år 1350 til 1767. Efter en spændende 
rundtur i ruinbyen og frokost i nærheden køres via Lopburi 
til Phitsanuloke.
Overnatning: Amarin Lagoon. (M,F,A)

dag 4: Phitsanuloke - lampang
Efter et godt morgenmåltid forlades Phitsanuloke og I kører 
mod Sukhothai, Siam-rigets første hovedstad tilbage i det 
13. århundrede, hvor I skal se den historiske park med de 
velbevarede ruiner af templer og paladser. Parken er Thai-
lands Akropolis, og fordums storhed kan virkelig fornem-
mes. I fortsætter ad den snoede hovedvej 1 over bjergpas 
med teaktræsskov, aflægger besøg hos en af områdets 
mange bjergstammer og gør holdt for frokost undervejs. I 
løbet af eftermiddagen ankommer I til Lampang.
Overnatning: Lampang River Lodge. (M,F,A) 

dag 5: lampang - Chiang Mai
Før I forlader Lampang skal I aflægge besøg i et af byens 
smukke tempel. Herefter snor bussen sig gennem det 

bjergrige område, hvor frodig regnskov grænser op til de 
firkantede risterrasser med de karakteristiske lysegrønne 
afgrøder svajende blidt i vinden. Der gøres ophold ved to 
spændende landsbyer Bo Sang og San Kamphaeng, hvor 
der primært handles med bjergstammernes kunsthånd-
værk, håndvævede tekstiler samt antikviteter fra Myan-
mar. Der er naturligvis tid til at stoppe, nyde naturen og 
få et indblik i livet i de små landsbyer alt sammen krydret 
med spændende beretninger og gode tips fra en erfaren 
engelsktalende rejseleder. I får en god frokost undervejs 
og når sidst på eftermiddagen frem til den nordlige hoved-
stad Chiang Mai, hvor I skal bo midt I byen.
Overnatning: Chiang Mai Plaza. (M,F,A)

dag 6: Chiang Mai
I vågner op i Nordthailands hovedstad, der ofte bliver prist 
for sit behagelige klima og charmerende stemning. Om-
rådet har ved flere lejligheder været isoleret fra resten af 
Thailand og derfor gennemgået en anden kulturel udvikling 
end resten af landet. Fra 1281-1556 var byen hovedstad i 
Lanna-riget, der strakte sig fra det centrale Thailand i syd 
til Laos mod nord. Lanna kan oversættes til “millioner af 
rismarker”, et værdigt navn for det mægtige og frodige 

”Vi besøger doi Suthep-templet, mens mun-
kenes messen fylder stedet med mystik”

RUndREJSE i nORd - 
BadEFERiE i SYd 
13 DAGE / 12 NÆTTER
tUR 102: 2 nætter Bangkok . 5 nætter rundrejse med guide, 
                (afgang fra Bangkok kun mandag og torsdag) . 5 nætter Hua Hin
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”Undervejs gennem det smukke, bølgende 
landskab gøres ophold ved en elefantlejr”

rige. Storhedstiden fornægter sig ikke. Chiang Mai er for-
sat en af de mest interessante byer i Thailand med et væld 
af seværdigheder - både i og uden for byen. Chiang Mai har 
flere end 300 templer, hvoraf Doi Suthep-templet, der er 
smukt beliggende i 1.000 meters højde med en vidunderlig 
udsigt over dalen, står som selve symbolet på den glorvær-
dige fortid. Vi besøger templet fra morgenstunden, mens 
munkenes messen fylder stedet med mystik. Efter frokost 
er resten af dagen til fri disposition. I afhentes på hotellet 
omkring kl. 18.00 for at nyde aftenen med nordthailandsk 
middag og danseoptræden på en lokal restaurant. 
Overnatning: Chiang Mai Plaza. (M,F,A)

dag 7: Chiang Mai - Chiang Rai
Med fornyede kræfter tager vi videre nordpå mod byen 
Thaton. Undervejs gennem det smukke, bølgende land-
skab gøres ophold ved en elefantlejr. Her ser I de kloge dyr 
bade, arbejde og optræde, og med rejselederens hjælp, 
kan der også arrangeres en ridetur i junglen for dem, der 
har lyst til at se naturen lidt fra oven. Rideturen er ikke 
inkluderet i turens pris. Efter en hurtig frokost sejler I 
3-4 timer med longtail-båd mod Thaton. Undervejs ser I 
de mange stammelandsbyer, der lever isoleret ned til flo-

derne i dalsænkningerne. Der findes seks hovedgrupper af 
bjergfolk i nordlige Thailand: Akha, Hmong, Lisu, Karén, 
Lahu og Mien. Disse halvnomadiske stammefolk begyndte 
indvandringen til Thailand i slutningen af 1800-tallet, efter 
de var tvunget til at forlade Tibet, Burma og Kina på grund 
af borgerkrig og politisk undertrykkelse. Hen på eftermid-
dagen ankommer I til Chiang Rai og indlogeres på byens 
bedste hotel, Dusit Island Resort, der ligger på en halvø 
midt i floden. Nu har I lejlighed til at slappe af og nyde de 
femstjernede omgivelser - måske frister en dukkert i den 
indbydende swimmingpool. 
Overnatning: Dusit Island Resort. (M,F,A)

dag 8: Chiang Rai – Gyldne trekant - 
Bangkok – hua hin
I skal selvfølgelig ikke snydes for “Den Gyldne Trekant”- 
området, hvor Thailand grænser op til Laos og Myanmar, 
og som tidligere var kendt for handel med opium. I skal 
høre historien om, hvordan Thailand har fået styr på den 
illegale handel, men også besøge de bjergstammer, der 
førhen ernærede sig ved opiumsdyrkning. En spænden-
de dag med landlig idyl og krigeriske historier. Hen på 
eftermiddagen bliver I kørt til lufthavnen i Chiang Rai 

hvorfra der flyves med Thai Airways (TG141) kl. 15:50 
med ankomst til Bangkok kl. 17:05. Her bliver I hentet 
og kørt til Hua Hin, hvor I kan se frem til 5 dage midt i 
Hua Hin by og dermed i gå-afstand til strand, shopping 
og restauranter.
Overnatning: Peony. (M,F)

dag 9-12: hua hin
Dagene er til fri disposition i den hyggelige badeby ved 
Siam-bugten. Det var Kong Rama VII, der så mulighederne 

i det skønne område, og i 1920’erne lod han opføre et pa-
lads, som han kaldte “Klai Klangwan” - direkte oversat 
“fjernt fra bekymringer”. I området omkring byen ligger 
maleriske fiskerlandsbyer og store plantager med bl.a. 
ananas og sukkerrør. I de snævre, krogede gader i centrum 
findes et væld af gode taverna-restauranter, hvor man kan 
spise for yderst rimelige penge. Om aftenen forvandles by-
ens gader til et gigantisk natmarked, hvor alt fra tøjklem-
mer til et måltid friskfangede krabber kan erhverves. 
Læs om Peony på side 32.
Overnatning: Peony. (M)

dag 13: Farvel til hua hin
Sidst på eftermiddagen bliver I hentet på hotellet og kørt 
de ca. 3½ time til Bangkoks lufthavn, hvorfra I kan vælge at 
flyve hjem til Danmark eller eventuelt fortsætte jeres ferie 
et andet sted i Thailand.
 

Lokale stammepiger - Nordthailand

PRiSERnE På tUR 102 inKlUdERER:

ü Transport fra Bangkok lufthavn til Century Park
ü 2 nætter på Century Park i superior værelse inkl. mor- 
     genmad
ü 5 nætters rundrejse fra Bangkok til Chiang Rai  
     med engelsktalende guide og bus med aircondition 
     (afgang fra Bangkok kun mandag og torsdag)
ü Transport fra Bangkok lufthavn til Peony Hotel 
ü 5 nætter på Peony i deluxe værelse inkl. morgenmad
ü Transport fra Hua Hin Peony til Bangkok lufthavn

Priserne inkluderer ikke:
Flybillet med Thai Airways fra Chiang Rai til Bangkok 
Voksne ca. kr. 790,- Børn ca. kr. 480,-
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

Tempel - Nordthailand

tUR 102: RUndREJSE i nORd - BadEFERiE i SYd
Pris pr. person ved

PERiOdE

Børneregel

mm m mmm a B

01/11-09/12  5.425  8.375  5.120  2.425  2.955 

10/12-20/01  5.525  8.580  5.190  2.425  2.955 

21/01-19/04  5.425  8.375  5.120  2.425  2.955 

20/04-31/10  5.320  8.175  5.055  2.425  2.955 

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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