TUR 110

RUNDREJSE I THAILAND

Ko Tao Resort

Ko Tao Resort

Tre øer i Den Thailandske Golf
16 DAGE / 15 NÆTTER
B u r ma

Chiang Rai

La os

Mae Hong Son
Chiang Mai

TUR 110: 2 nætter i Bangkok . 5 nætter på Koh Tao
. 4 nætter på Koh Phangan . 4 nætter på Koh Samui
TUR 110

Dag 2: Bangkok

Lopburi

River Kwai

Bangkok
C a mbodj a
Hua Hin

Chumphon
Koh Koh Tao
Koh Phangan
Koh Samui

Brug eventuelt dagen til at se Royal Grand Palace som
er Thailands nationalmonument. Der er mulighed for en
rundvisning hvor I bl.a. oplever Wat Phra Keo, den smukke
Smaragd-buddhas tempel med de pragtfulde, gyldne tage
og selvfølgelig Buddha-statuen selv, som er et af byens varetegn. Bangkok er desuden et slaraffenland for shoppingentusiaster. De store varehuse på Siam Square har alt! Der

omgivelser samt en dejlig sandstrand. Hjertet i resortet er
den lækre swimmingpool, som ligger lige ned til stranden,
hvorfor I her er i første parket til at nyde de smukke solnedgange over havet.
Overnatning: Ko Tao Resort.

Dag 4 - 7: Koh Tao

Koh Tao har i mange år været en af de fortrukne øer i Thailand primært på grund af de fine koralrev og rige marineliv
omkring øen, men også fordi Koh Tao er en idyllisk, lille ø
med et utal af kokospalmer, dejlige strande og små bungalows tæt på vandet. Stemningen og atmosfæren på øen er
100% afslappet. Omdrejningspunktet er havet, som både
leverer de store visuelle oplevelser, uanset om man snorkler eller dykker, og står for de gastronomiske oplevelse ved
spisetid. Når mørket sænker sig, breder der sig en liflig
duft fra små ildsteder - frisk grillet red snapper med lemon
sauce er en specialitet på øens lokale restauranter. Glæd
jer til et par gode dage.
Overnatning: Ko Tao Resort. (M)

”Grillet red snapper med lemon sauce er en
specialitet på Koh Tao’s lokale restaurant”
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Ved ankomst til Bangkok lufthavn bliver I mødt af vores engelsktalende guide, der kører jer til Century Park – et dejligt
førsteklasses hotel og et godt udgangspunkt når den store
hovedstad skal indtages.
Overnatning: Century Park.
Siam Square - Bangkok
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er ikke det store at spare på tøj, tasker m.v. fra de store
europæiske modehuse, men der er 30-40% at spare på
sportstøj, løbesko fra bl.a. Nike, børnetøj, T-shirts, bukser,
kjoler – alt sammen ægte og i gode kvaliteter. Elektronik,
musik, spil, tøj og kopivarer sælges fra markederne Pratunam og Pat Pong.
Overnatning: Century Park. (M)

Dag 3: Bangkok – Koh Tao

I skal meget tidligt op, da I bliver hentet i lobbyen på hotellet omkring kl. 5 om morgenen og kørt nogle kilometer
gennem byen til busstationen ved Khao San Road. Herfra
afgår bussen kl. 6 med kurs syd på til kystbyen, Chumporn,
hvorfra I skal med båden til Koh Tao, feriens første ø. Køreturen, der forventes at vare 6½ time, foregår i nye busser
med aircondition, komfortable sæder og mulighed for at
købe mad og drikkevarer undervejs. Der er tale om lokal
transport, og der er derfor ikke guide med på turen.
Ved det lille færgeleje i Chumporn ligger katamaranfærgen
klar til at sejle jer til Koh Tao. Sejltiden er beregnet til 1
½ time og forventet ankomst er kl. 14:30. Ved ankomsten
til Koh Tao skal I selv sørge for transporten til Koh Chang
Tropicana Resort som er et dejligt turistklasse resort beliggende på den sydligste del af Koh Tao i Chalok Baan
Kao bugten. Her finder I smukke, frodige og fredfyldte

Dag 8: Koh Tao – Koh Phangan

Det er nu tid til at forlade Koh Tao til fordel for en anden af
Den Thailandske Golfs prægtige øer, den noget større Koh
Phangan. Hurtigfærgen, som I kom med, sejler kl. 15:00. I
skal selv sørge for at komme til havnen, og resortet er na-

turligvis behjælpelig med transporten. Mødetid senest 30
minutter før afgang. En times tid senere ankommer I til Koh
Phangan, hvor der venter 45 minutters køretur til Thong Nai
Pan Beach. I finder en ”taxi” på havnen – ofte minibusser
hvor man forhandler sig frem til en fornuftig pris.
I skal bo på Panviman Resort, et af Koh Phangans bedste
og smukkest beliggende resorts og ideelt for jer, som ønsker en ferie (eller en del af en ferie) på en strand hvor
souvenirboderne ikke er så talrige som turisterne. I skal bo
i resortets enkle, oprindelige hovedbygning i 2 etager med
superior værelser. Her er aircondition, balkon med hel- eller delvis havudsigt, telefon, minibar og naturligvis bad.
Panviman Resort har en rigtig god restaurant, en bar og for
et par år siden fik Panviman en skøn swimmingpool hvorfra
der er fantastisk udsigt over bugten.
Overnatning: Panviman Resort. (M)

Dag 9 -11: Koh Phangan

Koh Phangan bliver ofte sammenlignet med Koh Samui,
som denne tog sig ud for 12-14 år siden, før de små skæve
bungalows blev afløst af moderne hoteller, før lufthavnen
blev anlagt, og før den driftige shopping-gade i Chaweng
opstod. Koh Phangan har fortrinsvis været forbeholdt rygsækturisterne, der har boltret sig på øens fremragende
strande, trekket i bjergene og junglen og badet i de smukke
vandfald. Selvom antallet af turister har været stigende de
seneste år, og flere nye bungalows er skudt op, så er Koh
Phangan forsat den mindst turistede af de 3 øer I besøger.
Her er ingen stress og jag, vandet er klart strandene hvide

Strand - Koh Tao

”Koh Phangan er fortsat dækket af vild
natur, og den mindst turistede af de 3 øer”
og naturen intakt – hele 70% af Koh Phangan er forsat
dækket af frodig, vild natur.
Overnatning: Panviman Resort. (M)

Dag 12: Koh Phangan - Koh Samui

Efter morgenmaden er det tid til at forlade Panviman Resort
og køre retur til Thong Sala Pier, hvor I kom ind med båden.
Panviman Koh Phangan

Hurtigfærgen afgår kl. 11:00 og I skal være på havnen 30
minutter før afgang. De 20 km til Koh Samui tilbagelægges
på 45 minutter. Ved ankomsten til Koh Samui tager I en taxi
(for egen regning) til Bandara Resort som er beliggende på
den nordlige Mae Nam strand.
Overnatning: Bandara Resort. (M)

Dag 13-15: Koh Samui

I skal bo på den nordlige strand, Bophut Beach. Et område,
der i takt med at en håndfuld attraktive resorts er åbnet,
har udviklet sig til et spændende strandområde med masser af atmosfære. Bandara Resort & Spa slog dørene op i
2005 – og er efter vores overbevisning det bedste 4 stjernede resort på Samui lige nu. Bandara Resort ligger i den
dyrere ende, men vi kan love jer, at I får valuta for pengene
- og mere til.
Overnatning: Bandara Resort & Spa. (M)

Dag 16: Koh Samui – Bangkok

Det er tid til at tage afsked med den skønne ø, og I bliver
hentet på hotellet og kørt til lufthavnen hvorfra I flyver med
Bangkok Airways til Bangkok. (M)

Priserne på TUR 110 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 busholdepladsen ved
Khao San Road
ü Bus transport fra Bangkok til Chumporn
ü Hurtigfærge fra Chumporn til Koh Tao
ü 5 nætter på Ko Tao Resort i deluxe værelse inkl.
morgenmad
ü Hurtigfærge fra Koh Tao til Koh Phangan
ü 4 nætter på Panviman Resort i superior bygning inkl.
morgenmad
ü Hurtigfærge fra Koh Phangan til Koh Samui
ü 4 nætter på Bandara Resort i deluxe værelse inkl.
morgenmad
ü Transport fra Bandara Resort til Koh Samui lufthavn
Priserne inkluderer ikke:
Flybillet med Bangkok Airways fra Koh Samui til
Bangkok.
Voksne ca. kr. 860,- Børn ca. kr. 535,Oversøiske fly fra Danmark til Thailand t/r * Afbestillingsforsikring * Rejseforsikring * Donationer * Drikkepenge * Forplejning (mad og drikkevarer) der ikke er
anført i dag til dag programmet.
M = morgenmad

Bandara Resort - Koh Samui

TUR 110: TRE ØER I DEN THAILANDSKE GOLF
Pris pr. person ved
Børneregel
Periode
01/11-15/11

mm

m

mmm

A

B

5.360

10.375

4.795

1.105

2.150

16/11-05/12

5.555

10.755

4.920

1.105

2.150

06/12-05/01

8.030

15.710

6.570

1.105

2.150

06/01-15/01

6.965

13.580

5.860

1.105

2.150

16/01-18/04

6.665

12.990

5.665

1.105

2.150

19/04-30/04

6.020

11.695

5.235

1.105

2.150

01/05-15/06

5.400

10.455

4.820

1.105

2.150

16/06-30/06

5.595

10.845

4.950

1.105

2.150

01/07-31/08

6.990

13.640

5.880

1.105

2.150

01/09-31/10

5.825

11.305

5.105

1.105

2.150

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