THAILAND
River Kwai, Phetchaburi, Hua Hin, Sam Roi Yod
og hovedstaden Bangkok....15 dage med 7 udflugter
Grupperejse med dansk rejseleder

nu med
nye spændende
udflugter

Ring 3051 7317

info@guldrejser.dk

GULD REJSER

THAILAND
Grupperejse med dansk rejseleder - 15 dage
Store oplevelser og kontraster venter på jer
Denne grupperejse med dansk rejseleder kombinerer kultur, natur og historiske højdepunkter i Thailand og
bjerge med huler og templer så imponerende, at man knapt tror sine egne øjne.
Rejsen begynder ved River Kwai, hvor vi skal bo på et skønt flodhotel og vi kommer til at opleve både det historiske vingesus med togtur på dødens jernbane, krigskirkegården og museum, men også flotte natur oplevelser
ved hellfire Pass og det smukke Erawan vandfald.
Herefter går turen videre til Phetchaburi provinsen, hvor vi bliver indlogeret på det flotte Kanegkrachan Boat
House Paradise Resort, hvorfra vi skal på 2 spændende udflugter med bla. bådtur, kongens sommer palads,
grottebesøg og en afslappende salt spa behandling.
Efter denne spændende start rejser vi videre ind til Kongernes By, Hua Hin, hvor vi skal på en rigtig livsnyder
tur til en af Thailands få vingårde, Monsoon Valley Wineyard, hvor vi både skal på tur gennem vinmarkerne
og høre om hvilke vintyper der dyrkes og herefter skal vi prøvesmage 4 forskellige vine samtidig med at vi får
severet en udsøgt 3-retters frokost i vingårdens restaurant, som er kåret til en af Thailands bedste restauranter
igennem de sidste 5 år. I Hua Hin på vi på det 4-stjernede Loligo Resort.
Herefter går turen til Sam Roi Yot National Park, hvor vi tjekker ind på Dolphin Bay Beach Resort, som ligger
direkte på stranden og her skal vi nyde et par gode fridage, men også på tur i lokalområdet og bla. lave thai
mad sammen med de lokale og nyde en dejlig sejltur på floden.
Rejsen sluttes af i hovedstaden Bangkok, som er en metropol og en af verdens mest spændende byer. Her

Bangkok er der mulig for at tilkøbe både byrundtur og en tur til teaterstykket, Siam Niramit, som er verdens
største scene opførelse og opført i Guiness Book of World Records.
Glæd jer til en helt særlig oplevelsesrejse!
Peer Runge, indehaver
Guld Rejser

Program, ruten og højdepunkterne:
Dag 1. Afrejse fra Danmark. Med KLM fra Aalborg til Amsterdam og
herfra videre til Bangkok.
Dag 2. Efter tidlig ankomst til Bangkok kører vi mod River Kwai, hvor
vi tjekker ind på Sai Yok River View Resort.

Dag 3. River Kwai tour hvor vi bl.a. besøger krigskirkegården, krigsmuseum,
river rafting, togtur på dødens jernbane, elefantbadning og selvfølgeen dejlig frokost med spændende thai-mad.
Dag 4. River Kwai tour fortsat med besøg ved Hellfire pass og det flotte
Erawan vandfald - herefter transport til Phetchaburi, hvor vi tjekker ind på Kaengkrachan Boat House Paadise Resort.

Dag 5. Spændende sightseeing tur med lidt nem trekking i den flotte
natur, bådtur på søen og gåtur på den store dæmning.
Dag 6. Anden del af sightseeing turen i Phetchaburi, hvor vi bla. skal
på spændende grottebesøg, se kongens sommer palads, høre
om udvinding af salt og også have en salt spa behandling.
Transport til Hua Hin, hvor vi tjekker ind på Loligo Resort.
Dag 7. Hele dagen fri på egen hånd
Dag 8. Livsnyder tur til Monsoon Valley Vineyard, hvor vi skal se og høre
om de vinsorter der bliver dyrket og efterfølgende er der vinsmagning og 3-retters gourmet frokost i vingården restaurant, som er
kåret til en af de bedste restauranter i Thailand.
Transport til Dolphin Bay Resort.
Dag 9: Hele dagen fri på egen hånd
Dag 10: Pranburi sightseeing tur med bådtur på floden og Thai madlavningskursus med de lokale.
Dag 11: Hele dagen fri på egen hånd
Dag 12: Transport til Chatrium Hotel Riverside - frokost på floden i Samut
Songkram - tjek ind på Chatrium
Dag 13. Udflugt til Bangkoks slumområde, Klong Toi, hvor vi skal se hvordan hverdagen er for de mange thaier som bor her og vi besøger
bl.a. en møbelfabrik og hjælper de lokale med at lave blomsster
kranse og frokosten spiser sammen med de lokale.
Dag 14: Hele dagen fri på egen hånd - evt. fælles afskedsmiddag
Dag 15: Tjek ud fra hotellet og hjemrejse til DK

Super spændende
introduktionstur
til Thailand

River Kwai - Bangkok - Sam Roid Yod
vingård - Phetchaburi - salt spa
kongens sommer palads, Flodsejlads
Hua Hin -Thai madlavningskursus.....

Sai Yok River View Resort ***+
Første stop på denne tur er Sai Yok River View Resort,
som er et flydende hotel på River Kwai og her sover du
direkte på floden og naturen viser sig fra sin bedste
side hvor end blikket falder .
Her skal vi tilbringe de første 3 dage af turen og når vi
ikke er på udflugt kan du slappe med med en svømmetur i floden eller swimming poolen, eller måske har du
lyst til at tage på kano tur på floden.

Kaeng Krachan Boathouse Paradise Resort ***+
Kaengkrachan Boathouse Paradise Resort har udsigt
over nationalparken Kaengkrachan og Kaengkrachanreservoiret.
Der er gratis Wi-Fi, en udendørs pool, spa,
restaurant og alle værelser har en privat terrasse, tv, aircondition og minibar.

Loligo Resort, Hua Hin ****
De 3 dage vi skal bo i Hua Hin by, bor vi lidt syd for
centrum af byen og næsten direkte på stranden på det 4-stjernede Loligo Resort.
Ganske tæt på ligger butikker, restauranter og barer
samt det bedste natmarked i Hua Hin, Cicada Market.

Buffet restauranten The Captain serverer morgenmad
og frokost.
Squid Ink Bar serverer varme og kolde drikkevarer.

Dolphin Bay Resort ***+
Et rigtig dejligt beach resort med bungalows rundt

byen, Hua Hin.
Her bor du de første 7 dage af turen og der bliver
god mulighed for at fornemme det daglige thai-liv
og føle det afslappede tempo og stres frie liv der leves her i det lille lokale samfund.

Dophin Bay Beach er ca. 6 km lang og vort resort ligger ca. midt på stranden.
barer, thai massage og små super markeder.

midt i Sam Roi Yot National Park er der rig mulighed for at
udforske dette spændende område til fods, på cykel
eller scooter.

Chatrium Hotel Riverside, Bangkok *****
Vi slutter turen af med maner, når vi tjekker ind på
top-20 listen over de bedste hoteller i Bangkok.
som deler Bangkok i 2 og hvor der 24 timer i døgnet
er aktivitet og så meget at se på , at man næsten kan
glemme at komme i seng.
Hotellet byder desuden på en overdådig morgen
meste “skytrain station”

River Kwai

River rafting
Monsoon Valley Vineyard

Klong Toie

Hellfire Pass

HELE 6 UDFLUGTER ER INKLUDERET - programmet er planlagt således at udflugter og fridage veksler med
hinanden så der også er tid til at slappe af og reflektere over de mange spændende oplevelser.
lige fra den eksklusive tur til vingården og så til besøg i Bangkoks slumkvarter, Klong Toi

Grottebesøg i Phetchaburi

Kongens sommer palads

Flodtur på Pranburi River
Lokale transportmidler

Madlavningskursus

GULD REJSER
Rejsedatoer og priser:
Grupperejse med dansk rejseleder
16-30 november 2020
4-18 januar 2021

pris per person

kr. 15.990,-

pris per person

kr. 16.990,-

ovennævnte priser er gældende v/2 personer i delt db værelse

:
Tillæg:
Enkeltværelse
Afbestillingsforsikring

kr. 3.500,kr. 1.000,-

Flyselskab og rejseplan:
KLM fra Aalborg via Amsterdam til Bangkok
Udrejse:
Aalborg-Amsterdam
Amsterdam-Bangkok

Ring 3051 7317

12.10-13.35
17.15-10.05 +1

Hjemrejse:
Bangkok-Amsterdam
Amsterdam-Aalborg

info@guldrejser.dk

12.15-18.30
21.00-22.20

GULD REJSER

