
dag 1: Bangkok
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.

dag 2: Bangkok
Der er et væld af ting at foretage sig i millionbyen. Sejl en 
tur på klongerne, som Bangkoks bifloder bliver kaldt eller 
besøg det store lokalmarked, Pratunam, der ligger 15 mi-
nutters gang fra hotellet. I kan også vælge at bruge dagen 
på nogen af Bangkoks udvalgte kunstskatte. Det er mu-
ligt hjemmefra, at bestille halvdagsudflugter til de 2 store 
templer i Bangkok: Wat Phra Keo med de gyldne tage og 
Smaragd-buddhaen, Wat Po med den karakteristiske lig-
gende Buddha som er ikke mindre end 45 meter lang. I 
kan 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 - River Kwai
I hentes på hotellet i Bangkok ca. kl. 06:30 og kører gen-
nem det smukke, frodige landskab til byen Kanchanaburi. 
Her besøges JEATH War Museum, en kirkegård med grav-
steder for 6.000 allierede fanger der mistede livet under 
Anden Verdenskrig samt en rekonstruktion af den berømte 

bro over floden Kwai. Herfra sejler I med longtail-båd til 
hotellet, hvor I indkvarteres og efterfølgende spiser frokost 
i restauranten. Efter et godt måltid går turen med båd op til 
en af områdets mange stammelandsbyer tæt ved grænsen 
til Myanmar ELLER I kan vælge (for egen regning) at ride 
på elefant gennem regnskoven. Om aftenen vil de lokale 
opføre en traditionel Mon Dance, og der serveres middag 
på resortet. 
Overnatning: River Kwai Resotel. (F,A)

dag 4: River Kwai
Efter morgenmaden sejler I ned ad floden og videre med bil 
til Hell Fire Pass Memorial – en del af “Dødens Jernbane”, 
der giver et indtryk af, hvor stort og vanskeligt et projekt 
det var at bygge jernbanen. Tilbage på resortet bliver der 
serveret frokost, og resten af dagen er til fri disposition. 
Om aftenen er der middag på resortet. 
Overnatning: River Kwai Resotel. (M,F, A)

dag 5: River Kwai – Bangkok
Efter morgenmad på resortet er formiddagen til fri dispo-

sition. Der vil være mulighed for (for egen regning) at tage 
på kanotur på floden eller leje mountainbike og cykle en tur 
i de smukke omgivelser.
I checker ud fra resortet og efter frokost stiger I ombord på 
“Dødens Jernbane”. Togturen er en stor oplevelse! I kører 
ca. 1 time på sporet som blev bygget af de allierede krigs-
fanger i japansk fangenskab under Anden Verdenskrig. 
Sidst på eftermiddagen går turen tilbage til Bangkok. 
Overnatning: Century Park. (M,F)
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RiVER KWai & tROPiSK 
StRandFERiE 
15 DAGE / 14 NÆTTER
tUR 104: 3 nætter Bangkok . 2 nætter River Kwai 
               . 3 nætter Koh Talu . 6 nætter Hua Hin  

tUR 104
RUNDREJSE I THAILAND

”På Koh talu findes alle de ingredienser, 
som en perfekt øferie skal indeholde”
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dag 6 - 9: Bangkok - Koh talu 
I bliver hentet på hotellet om formiddagen og kørt de 5 
timer sydpå til havnebyen, Bang Saphan, hvorfra det tager 
15 minutter i speedbåd at nå til øen.
På Koh Talu findes alle de ingredienser, som en perfekt 
øferie skal indeholde: smuk natur, et rigt dyreliv over og 

under vandet, et resort med eget dykkercenter samt et 
bredt udvalg af vandsportsaktiviteter. Her er en restaurant 
som primært serverer seafood og thailandske specialite-
ter. For jer, der foretrækker at slappe af på stranden, er 
der rig mulighed for det på den smukke Yai Bay strand, 
hvor sandet er hvidt og vandet klart og blåt. Uanset hvad I 
vælger at fordrive dagen med, kan den blive afsluttet med 

en pragtfuld Thai-massage. 
Der ligger kun ét resort på Koh Talu. Det er et hyggeligt 
lille turistklasse hotel, der har fordelt sine bungalows på 
begge sider af øen. På Yai Beach finder I ialt 56 ”Big Bay” 
værelser. Vi har valgt at benytte de 40 nyeste værelser i 
cottage-stil dvs. at der er flere værelser i hver bygning/

bungalow. Alle værelserne er udstyret med terrasse eller 
balkon og selvfølgelig aircondition. 
Overnatning: Koh Talu. (M,F,A)

dag 9 - 14: Koh talu – hua hin
Når I går i land i havnebyen Bang Saphan, holder der en 
chauffør og venter på at køre jer de 2 timer nordpå til Hua 

Hin, en charmerende ferieby, som ligger ud til Siam-bugten 
mellem Koh Talu og Bangkok. Byen er Thailands ældste 
feriemål. Det var Kong Rama VII, der så mulighederne i det 
skønne område, og i 1920’erne lod han opføre et palads, 
som han kaldte “Klai Klangwan” – direkte oversat “fjernt 
fra bekymringer”. 
I indkvarteres på Baan Duangkaew, et super charmerende 
turistklasse resort beliggende 5 minutters kørsel fra Hua 
Hin by, blot 150 m fra stranden og omgivet af en frodig 
tropisk have med swimmingpool. Resortet har 40 meget 
hyggelige Thai-inspirerede bungalows med stor terrasse 
og er naturligvis udstyret med aircondition, minibar, TV 
samt telefon. En lille perle med dejlig restaurant og god 
atmosfære, der får vores bedste anbefalinger. 
Overnatning: Baan Duangkaew. (M)

dag 15: 
Sidst på eftermiddagen hentes I på hotellet og køres til 
Bangkok lufthavn. En oplevelsesrig ferie er slut, og vi øn-
sker jer en behagelig rejse hjem.

PRiSERnE På tUR 104 inKlUdERER:

ü	Transport fra Bangkok lufthavn til Century Park
ü	2 nætter på Century Park i superior værelse inkl.  
     morgenmad
ü	2 nætter tur ved River Kwai
ü	1 nat på Century Park i superior værelse inkl. 
     morgenmad
ü	Transport fra Century Park til havnebyen, Bang  
     Saphan
ü	Speedbåd mellem Bang Saphan og Koh Talu t/r
ü	3 nætter på Koh Talu Island Resort i Big Bay værel- 
     ser inkl. morgenmad, frokost, aftensmad
ü	Transport fra Koh Talu Island Resort til Baan 
     Duangkaew Resort
ü	6 nætter på Baan Duangkaew i thai bungalow, inkl.  
     morgenmad
ü	Transport fra Baan Duangkaew til Bangkok lufthavn

Priserne inkluderer ikke:
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

River Kwai broen

Koh Talu Island Resort – Big Bay værelse

Koh Talu Island Resort – stranden”Foretrækker man at slappe af , er der rig mu-
lighed for det på den smukke Yai Bay strand”

tUR 104: RiVER KWai & tROPiSK StRandFERiE
Pris pr. person ved

PERiOdE

Børneregel

mm m mmm a B

01/11-12/12  6.250  11.410  5.830  2.710  3.230 

13/12-10/01  6.855  12.625  6.235  2.710  3.230 

11/01-30/04  6.250  11.410  5.830  2.710  3.230 

01/05-31/10  5.705  10.320  5.465  2.710  3.230 

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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