
”Bophut Beach et strandområde med masser 
af atmosfære og hyggelige restauranter”

dag 1: ankomst til Bangkok
Ved ankomst til Bangkok lufthavnen bliver I mødt af vores 
engelsktalende guide, der kører jer til Century Park - et dej-
ligt førsteklasses hotel og et godt udgangspunkt når den 
store hovedstad skal indtages.
Overnatning: Century Park.

dag 2: Bangkok
Der er et væld af ting at foretage sig i millionbyen. Sejl en 
tur på klongerne, som Bangkoks bifloder bliver kaldt, el-
ler besøg det store lokale marked, Pratunam, der ligger 15 
minutters gang fra hotellet. I kan også vælge at bruge da-
gen på nogle af Bangkoks kunstskatte. Det er muligt hjem-
mefra at bestille halvdagsudflugter til et par af de store 
templer i Bangkok: Wat Phra Keo med de gyldne tage og 
smaragd-buddhaen og Wat Po med den karakteristiske lig-
gende Buddha som er ikke mindre end 45 meter lang. I kan 
også vælge en tur til Thailands største nationalmonument, 
Royal Grand Palace – et imponerende palads der rummer 
det meste af Thailands historie.
Overnatning: Century Park. (M) 

dag 3: Bangkok – Phuket
I bliver hentet på jeres hotel og kørt til lufthavnen hvorfra 
I flyver 1½ time til ferieøen Phuket. Ved ankomsten bliver 
I hentet og kørt til Kata Poolside - et af de efterhånden få 
hoteller på Phuket der forsat er familiedrevet. I skal bo på 

det hyggelige turistklasse hotel midt i Kata by med blot 200 
meter til Kata-stranden. Stemningen på hotellet er varm 
og imødekommende, værelserne er som resten af hotellet 
fornyeligt istandsat. Restauranten ligger ud til hovedgaden 
og er et populært og billigt sted at spise seafood.
Overnatning: Kata Poolside. (M)

dag 4-8: Phuket
Dagene er til fri disposition på Thailands største ø, Phuket. 
I har en af de bedste strande i Thailand få hundrede me-

ter fra jeres hotel. Der er forlystelsespark, elefantsafari, 
sejltur til øerne eller junglesafari i nationalparken, Khao 
Sok, kun 2½ times kørsel fra Phuket. Kort sagt, her er alt 
undtagen kedeligt. 
Overnatning: Kata Poolside. (M)

dag 9: Phuket – Koh Samui
Så er det tid til at forlade Phuket for at tage videre til 
en anden af Thailands populære ferieøer, Koh Samui. I 
bliver hentet på jeres hotel og kørt til lufthavnen, hvor-
fra I flyer med Bangkok Airways direkte til Koh Samui. 
Ved ankomsten til den lille, charmerende lufthavn står 
en chauffør klar til at køre jer til det lækre firestjernede 
Bandara Resort & Spa. 
Overnatning: Bandara Resort & Spa. (M)

StRandE i ØSt OG VESt 
15 DAGE / 14 NÆTTER
tUR 101: 2 nætter Bangkok . 6 nætter Phuket . 6 nætter Koh Samui 
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dag 10-14: 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 og hyggelige restauranter - men langt fra det 
leben og trafik som præger Chaweng Beach. Bandara Resort 
& Spa slog dørene op i 2005 – og er efter vores overbevis-
ning det bedste 4-stjernede resort på Samui lige nu. 
Det er de mange små ting, der gør, at man føler sig godt 
tilpas på en strandferie. Et højt serviceniveau og en dejlig 
strand kan de fleste hoteller i det prisleje levere.  Men 
Bandara Resort kan tilbyde mere end de fleste andre: Her 
er masser af plads. Uanset om I er på balkonen, på væ-
relset, ved poolen, på stranden eller i restauranten vil I 
opleve, at der plads til privatliv. 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 15: Farvel til Koh Samui
I løbet af dagen bliver I hentet på jeres hotel og køres til 
lufthavnen, hvorfra I kan vælge at flyve hjem til Danmark 
eller fortsætte jeres ferie et andet sted i Thailand.

Big Buddha - Koh Samui

Phuket - James Bond ø

PRiSERnE På tUR 101 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 Bangkok lufthavn 
ü  Transport fra Phuket lufthavn til Kata Poolside 
ü  6 nætter på Kata Poolside, i deluxe værelse inkl.  
  morgenmad
ü  Transport fra Kata Poolside til Phuket lufthavn 
ü  Transport fra Koh Samui lufthavn til Bandara Resort
ü  6 nætter på Bandara Resort & Spa i deluxe   
  værelse inkl. morgenmad. 
ü  Transport fra Bandara Resort til Koh Samui lufthavn 
Priserne inkluderer ikke:
Flybillet med Thai Airways fra Bangkok til Phuket 
Flybillet med Bangkok Airways fra Phuket til Koh Samui
Flybillet med Bangkok Airways fra Koh Samui til Bangkok
Ialt: Voksne ca. kr. 2.090,- Børn ca. 1.285,-
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

Bandara Resort & Spa - Superior værelseBandara Resort & Spa Bandara Resort & Spa 

Kata Poolside Resort - Deluxe værelse

Kata Poolside Resort

tUR 101: StRandE i ØSt OG VESt
Pris pr. person ved

PERiOdE

Børneregel

mm m mmm a B

01/11-06/12  4.990  9.830  4.555  850  1.175 

07/12-05/01  7.655  15.055  6.295  850  1.175 

06/01-20/01  6.380  12.505  5.445  850  1.175 

21/01-18/04  5.990  11.775  5.205  850  1.175 

19/04-30/04  4.990  9.830  4.555  850  1.175 

01/05-01/07  4.375  8.495  4.110  850  1.175 

02/07-31/08  5.830  11.410  5.080  850  1.175 

01/09-31/10  4.375  8.495  4.110  850  1.175 

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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