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All-InclusIve I ThAIlAnd
* BAngkok * krABI * koh lAnTA *

hvad er all-inclusive?
All-inclusive konceptet er ideelt for rejsende, der ønsker at efterlade alle bekymringer hjemme 
og blot hengive sig til nydelse og hinandens gode selskab. På all-inclusive hoteller er alle mål-
tider og drikkevarer inkluderede og de fleste hoteller har også gratis øl, vin og diverse snacks i 
løbet af dagen. Derudover er der ofte gode aktivitetsmuligheder for børn, der sikrer, at de ikke 
får lov at kede sig.

Da det varierer, hvad der er inkluderet i et all-inclusive tilbud, er det vigtigt at læse informatio-
nerne for de enkelte hoteller i denne brochure. Vi har lavet nedenstående ikoner for at give dig 
et hurtigt overblik over, hvad hotellerne som minimum inkluderer.

 denne all-inclusive variant inkluderer:
* Morgenmad, frokost og aftensmad
*  Alle ikke-alkoholiske drikkevarer 

(vand, sodavand, diverse lokale hjemmelavede drikke)
varighed: Dagligt indtil kl. 22.00

denne all-inclusive variant inkluderer:
* Morgenmad, frokost, eftermiddagssnack og aftensmad
*  Alle ikke-alkoholiske drikkevarer 

(vand, sodavand, diverse lokale hjemmelavede drikke)
* Ubegrænset lokal øl, whisky, rom og risvin
varighed: Dagligt indtil kl. 22.00

hvorfor all-inclusive?
gennemskuelig pris
Når I har betalt jeres ferie med all-inclusive hoteller, har I et realistisk over-
blik over, hvor meget jeres ferie kommer til at koste. Her er ingen uventede 
udgifter, så I skal blot koncentrere jer om at nyde ferien.

Færre kontanter på hotellet
I behøver sjældent  at have penge med ned til liggestolene ved poolen eller til 
restauranten – I skal blot tage stilling til, om der skal være øl eller sodavand 
i glasset, og om næste ret skal være fra det lokale, amerikanske eller euro-
pæiske køkken.

Frihed, færre beslutninger og masser af god mad
I behøver ikke at finde en ny restaurant, som I alle er enige om, ved hvert 
måltid, og det er heller ikke nødvendigt at spise på samme tid. Send blot 
børnene afsted til buffet’en, når de er sultne – I har hver især frihed til at be-
stemme jeres egen spisetid og ikke mindst, hvor mange portioner I vil have.

Familievenligt
All-inclusive hoteller er et sandt paradis for børn. Ikke kun fordi der er mad, 
drikkevarer og snacks ad libitum, men også fordi der gerne er gode aktivi-
tetsmuligheder såsom børnepool, legeplads og/eller legerum samt diverse 
strandaktiviteter.

denne all-inclusive variant inkluderer:
* Morgenmad, frokost og aftensmad
*  Alle ikke-alkoholiske drikkevarer - kun under måltiderne 

(vand, sodavand, diverse lokale hjemmelavede drikke)
varighed: Dagligt, mad og drikke fåes kun v. måltider



chA-dA BeAch ReSoRt & SPA ****+
Cha-Da er det thailandske ord for krone - næppe en tilfældighed at det også blev 
navnet på Koh Lantas nye førsteklassesresort. to år har det taget at opføre dette 
helt fantastiske strandresort, der udelukkende tilbyder indkvartering i suiter. Her er 
desuden en 3.000 m2 stor pool, et veludstyret fitnesscenter, en eksklusiv spaafde-
ling og flere spændende restauranter direkte på stranden – altsammen samlet i en 
gigantisk tropisk have, hvor et lille vandløb snor sig mellem de anlagte søer. Selve 
kronen på værket er dog de helt unikke suiter. Alle suiter er smagfuldt og luksuriøst 
indrettede med alle tænkelige faciliteter, heriblandt aircondition, safetybox, mini-
bar, tV, telefon, DVD-afspiller, gratis film og trådløst internet. Cha-Da Beach Resort 
er det oplagte sted både for dem, der søger lækre omgivelser til en afslappende 
ferie eller for familien, der vil hygge sig med børnene.

FAcIlITeTer på hoTelleT
* Swimmingpools 
* Poolbar 
* Jacuzzi 
* Sauna og dampbad  
* Vimala Spa 
* Fitnesscenter

* Juicebar 
* Cha-Da Coffee Shop
* Pailin Thai Restaurant (Beach Front)

* Børnepool 
* Børneklub 
* Legeplads 
* Børnepasning

* Bibliotek 
* Videoudlejning
* Snorkleudstyr

* 24 timers roomservice
* Tøjvask 
* Internetservice
* Skrædder
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priseksempel  v. 12 nætter i silver suite:
lAvsæson: 
Fra kr. 645,- pr. person pr. nat i delt dobbeltværelse 
højsæson: 
Fra kr. 1.005,- pr. person pr. nat i delt dobbeltværelse

opgradering m. alkohol og daglig eftermiddagssnack: 
Kr. 175,- pr. person pr. nat

Store børnerabatter! - spørg rejsebureauet efter priser.



krABI ThAI VILLAge ReSoRt ****
Krabi thai Village Resort er et af de nyere førsteklassesre-
sorts i Krabi-bugten. Resortet ligger i grønne omgivelser med 
gåafstand til den populære Phranang-strand. Resortet har et 
stort poolkompleks inkl. børnepool, eget spa, fitnesscenter 
samt diverse restauranter og barer. Vi kan også anbefale et 
besøg på den familieejede restaurant ”green Lemon”, som 
ligger på den anden side af vejen.  Værelserne på Krabi thai 
Village Resort er indrettede i traditionel thailandsk stil og har 
alle de faciliteter, man kan forvente af et førsteklassesresort. 
Alle værelser er rummelige og har egen private balkon.

krABI chA-dA ReSoRt***
Krabi Cha-Da Resort ligger på en bjergskråning med fan-
tastisk udsigt ud over Aonang-bugten. Resortet har første-
klassesfaciliteter, heriblandt udendørs pool, restaurant, 
bar, gratis transport til søsterhotellets spa, fitnesscenter 
og læsesektion. Resortet tillader ikke børn under 12 år - 
ideelt for rejsende, der ønsker, at nyde deres ophold i fred 
og ro. Værelserne er stilfuldt indrettede i moderne thai-
landsk stil og har alle balkon eller terrasse.

FAcIlITeTer på hoTelleT
* Swimmingpools 
* Poolbar 
* Jacuzzi
*  Gratis transport til Vimala Spa (Krabi Thai Village 

Resort) 
* Fitnesscenter

* Jinda Coffee House
* View Point Bar
*  Cha-Da Relax Room inkl. Book Corner 
* Internetservice

* Swimmingpools 
* Poolbar 
* Skønhedssalon
* Vimala Spa 
* Fitnesscenter

* Greenary Restaurant 
* Coffee & Snack Corner 
* Rotisserie Restaurant 
* Cat’s Eyes Lobby Bar

* Børnepool  
* Legeplads 
* Børnepasning

* 24 timers roomservice
* Tøjvask 
* Internetservice
* Skrædder

FAcIlITeTer på hoTelleT
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priseksempel  v. 12 nætter i deluxe:
lAvsæson: 
Fra kr. 610,- pr. person pr. nat i delt dblt. værelse 
højsæson: 
Fra kr. 740,- pr. person pr. nat i delt dblt. værelse

opgradering m. alkohol og daglig eftermiddags-
snack: 
Kr. 175,- pr. person pr. nat

Ingen børn under 12 år på dette resort.

priseksempel  v. 12 nætter i deluxe:
lAvsæson: 
Fra kr. 665,- pr. person pr. nat i delt dblt. værelse 
højsæson: 
Fra kr. 825,- pr. person pr. nat i delt dblt. værelse

opgradering m. alkohol og daglig eftermiddags-
snack: 
Kr. 175,- pr. person pr. nat

Store børnerabatter! - spørg rejsebureauet efter priser.



geNeReLLe BetINgeLSeR  - FÅ UDSKRIFt HoS DIt ReJSeBUReAU

teKNISK ARRANgØR: BILLetKoNtoRet A/S. ReJSegARANtIFoNDeN NR.: 650

Bangkok Cha-Da Hotel ligger på Rachadapisek Road med gåaf-
stand til restauranter, shopping og metro, som giver let adgang 
til størstedelen af Bangkoks seværdigheder. Hotellet har tag-
terrasse med swimmingpool, og efter en dag i Bangkoks travle 
gader er der ikke noget bedre, end en afslappende dukkert og 
skuet udover byen, mens mørket falder på. Værelserne er simple 
og moderne indrettede. Der er aircondition, telefon, tV, minibar 
og badeværelser med både brusebad og badekar. På Bangkok 
Cha-Da hotel får man virkelig noget for pengene.

BAngkok chA-dA HoteL***

FAcIlITeTer på hoTelleT
* Tagterrasse m. pool
*  Vimala Spa

* Canna Place Restaurant
* Cha-Da Chic Restaurant
*  Coffee Shop 

* Børnepasning

* Cha-Da Relax Room inkl. Book Corner
* Internetservice
*  Room Service

priseksempel  v. 2 nætter i superior:
lavsæson:
Fra kr. 270,- pr. person pr. nat i delt dobbeltværelse 
højsæson: 
Fra kr. 315,- pr. person pr. nat i delt dobbeltværelse

Store børnerabatter! - spørg rejsebureauet efter priser.

Bangkok Cha-Da
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