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Louang Phabang

Vejret
Den Thailandske Golf kan generelt besøges året rundt, dog er der
rejseperioder i visse områder, som bør undgåes. Fra december til februar er der tørt med forfriskende briser, mens temperturen stiger fra
marts og topper i maj. I hele perioden fra december til maj er der kun
begrænset nedbør. I juni og juli vil der være spredt regn, som oftest
falder et par timer om eftermiddagen eller aftenen, og som kan være
forfriskende på disse kanter. Fra slutningen af august begynder monsunen og almindeligvis vil nedbøret toppe i oktober og november. Koh
Chang er undtagelsen – her er der fra juli til august kraftigt nedbør,
mens her er begrænset nedbør de øvrige måneder.
Højsæson: December – februar
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Hua Hin
Hua Hin er en fredelig og charmerende by, som ligger ud til Siam-bugten kun et par timers kørsel syd
for Bangkok. En dejlig ferieby med et virkelig godt udvalg af restauranter og fine shoppingmuligheder
i forretninger og på markeder. Stemningen i Hua Hin er afslappet og her er gode overnatningstilbud
for rejsende i alle aldre og med forskellige præferencer. Strandene ved Hua Hin kan ikke hamle op
med de bedste thailandske bountystrande, men de er pæne og her er muligheder for forskellige
aktiviteter både på stranden og i vandet. Vejrmæssigt kan Hua Hin generelt besøges året rundt.
Mindre end 30 km nord for Hua Hin mod Bangkok ligger et spirende turistområde, Cha-Am. Her finder
I ligeledes et attraktivt og børnevenligt strandområde, dog med et begrænset udvalg af restauranter
og butikker i forhold til Hua Hin – men rigeligt til en uges ferie.
Vær opmærksom på, at i Hua Hin og Cha-Am kan stranden ved højvande blive reduceret til en smal
stribe med sand.
Koh Samui
De fremragende strande, bjergene, junglen og vandfaldene findes næppe magen til på andre øer. I
mange år var Koh Samui nærmest forbeholdt rygsækrejsende, men da øen for snart mange år siden
fik flere daglige afgange fra den charmerende lufthavn, satte det for alvor gang i hotelplanerne på
Samui. Et nyt og mere købestærkt publikum faldt pladask for øens skønhed, og derved var et behov
for hoteller af international standard vækket til live. Dette har dog ikke ændret ved den oprindelige
afslappede atmosfære, der altid har været Koh Samuis kendetegn.
Koh Tao
Hvis I søger en idyllisk lille ø med et utal af kokospalmer, fantastiske strande og små hytter tæt på
vandet, er Koh Tao stedet at tage hen. Øen er beklædt med frodig skov, store klippesten og spækket
med små, charmerende strande. Der er endnu ingen store internationale hoteller på Koh Tao og kun
få førsteklasseshoteller, men til gengæld er her masser af små hyggelige bungalowresorts og det
publikum, som tiltrækkes af denne form for indkvartering. Koh Tao er kendt som Thailands dykker- og
snorkleparadis.
Koh Phangan
Kun en times sejlads nord for Koh Samui ligger Koh Phangan. Øen har næsten samme størrelse
som den langt bedre kendte naboø, Koh Samui, men er afgjort ikke mindre attraktiv. Koh Phangan
har fortrinsvis været forbeholdt rygsækturisterne, men nye og langt bedre hoteller har fået et mere
kræsent publikum til øens fremragende strande. Øen er berømt for sine månedlige ”full-moon parties”, hvor stranden Haad Rin omdannes til en kæmpe fest for unge fra Thailad og hele verden. Lad
ikke denne månedlige begivenhed skræmme jer væk fra Koh Phangan – hvis I ikke ønsker at deltage
i festlighederne, så skal I blot holde jer væk fra Haad Rin, når der er fuldmåne. Ligesom Koh Tao er
øen fyldt med charmerende resorts og har en dejlig afslappet stemning.
Koh Chang
Tæt på grænsen til Cambodja ligger Koh Chang, der betyder Elefantøen. Den har fået sit navn, fordi
den set fra luften har form som et elefanthoved. Øen, der er Thailands 2. største, er udlagt som
nationalpark og meget atypisk, idet mere end 75% af øen er dækket af tæt regnskov. Dyrelivet er rigt
og øen en af de mindst spolerede nationalparker i Sydøstasien. Ud over det afslappede strandliv er
der 2 hovedaktiviteter på Koh Chang: Naturvandring og dykker-/snorkelture. På ture ind i junglen er
der gode muligheder for at se de langarmede gibbon- og languraber, der elegant bevæger sig rundt
i trækronerne.
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HUA HIN

Lake
View
Sheraton Hua Hin

Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort

Dusit Thani Hua Hin

Palm Hills

Hua Hin lufthavn

Hua Hin
Scenic Point
Khao Hin Lek Fai
Royal Golf
Course
Majestic
Creek

Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort

Dusit Thani Hua Hin *****

Baan Duangkaew
Let’s Sea Hua Hin
Baan Talay Dao

Khao
Takiab
Hill

Hua Hin
Seoul

1349 Phetkasem Road
Thanarat
Cha-Am, Hua Hin Army

LEGENDARISK 5-STJERNET BADEHOTEL MED FANTASTISK BETJENING
Lige fra I træder ind i receptionen på dette legendariske badehotel, kan I se, det er noget
Khao Khan
særligt. Her er tale om et 5-stjernet
resort - det er ikke nyt, men er løbende renoveret. IndKradia
retning, faciliteter og betjening lever fuldt op til den høje popularitet og de talrige priser,
hotellet har vundet. Alle værelser vender helt eller delvist mod havet, og det samme gør
Rong Je
Pu
den ene af de to swimmingpools,
hotelletBan
kan Bang
tilbyde.
Den anden swimmingpool er med
Marsh
saltvand og placeret i en stille have til dem, derPhraya
foretrækker fred og ro. Alle værelser er
Cave faciliteter, samt balkon, der
yderst rummelige og pænt indrettede og harNakorn
alle moderne
vender ud mod poolen og begrænset havudsigt. Hotellet tilbyder aktiviteter såsom tennis,
squash, ridning, fitnesscenter og et stort udvalg af vandsport. Tæt på ligger flere golfbaner
i topklasse, som hotellet gerne hjælper til med at booke. Der er flere forskellige restauranter på hotellet - både italiensk, fransk og thailandsk, og chefkokken, som er fransk, har
været på hotellet i næsten 20 år og sørger for, at maden lever op til den høje standard,
som findes overalt. Dusit Thani Hua Hin ligger 10 minutters kørsel nord for Hua Hin og
tilbyder shuttlebus service hver time (50 baht pr. vej). På den måde er det nemt at komme
til f.eks. det berømte natmarked i Hua Hin, men samtidig at kunne trække sig tilbage og
nyde freden på den private strand ved hotellet.
Afstand til strand: 20 m
Afstand til restaurant / shopping (Hua Hin centrum): 7 km

Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort ****+
83/188 Soi Talay 12, Khaotakieb-Hua Hin Road
77110 Hua Hin
ROMANTISK BOUTIQUE-HOTEL KUN FOR VOKSNE
Dette hotel er en absolut perle, som skal opleves. Let’s Sea Hua Hin er et elegant og
romantisk hotel, der kun tillader voksne. Tegnet af arkitekterne Gaia og Agaligo, har Let’s
Sea et inspirerende design med en blanding af moderne chic og rustik stil, og så ligger
hotellet lige ned til stranden. Hotellets belliggenhed er mellem Hua Hin by og det majestætiske Takieb Mountain - kun 5 min. med tuk-tuk til Hua Hin centrum. På hotellet er
der swimmingpool, restaurant, trådløst internet, fitness, spa, sauna m.m. Værelserne er
smukt indrettede med sans for lækre detaljer og har stort badekar og separat brusekabine
samt dvd-afspiller, LCD tv og ipod docking station. Fra værelsestypen Studio Pier, har man
direkte adgang til hotellets swimmingpool, så man behøver ikke at reservere en plads
ved poolen. Moon Deck Suite giver adgang til egen privat tagterasse, hvorfra man f.eks.
kan nyde en god vin med en dejlig udsigt ud over Den Thailandske Golf. Med sine kun 40
værelser er I sikret en eksklusiv service og oplevelse på Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort.
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant / shopping (Hua Hin centrum): 3 km
• Fantastisk serviceniveau og venligt personale
• Ingen børn under 12 år på resortet
• Suverænt lille boutique-hotel, hvor der kælet for detaljerne
• Eksklusiv a la carte morgenmad (godt udvalg og man kan bestille så meget,

man vil)
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• Alle tænkelige faciliteter
• Klassisk luksus med service og komfort i top
• Overdådig morgenmad
Dusit Thani Hua Hin

Sheraton Hua Hin Resort & Spa *****

Sheraton Hua Hin Resort & Spa

1573 Petchkasem Road
Cha-Am 76120

SUVERÆNT 5-STJERNET STRANDRESORT TIL EN ATTRAKTIV PRIS
Med vanlig sans for god stil og klasse, er det lykkedes Sheraton Hua Hin at skabe en eksotisk oase omgivet af vand. Resortets swimmingpool, der med en længde på 200 meter er
områdets største, strækker sig gennem den skønne have mod stranden og Siam-bugtens
lokkende havvand. Sheraton kan tilbyde kulinariske oplevelser fra alle fire verdenshjørner,
og her er intet mindre end 6 restauranter og cafeer samt en fantastisk bar med udsigt
over det turkisblå hav. Værelserne er lyse og venlige og har alle balkon eller terrasse samt
rummelige badeværelser. Resortet har desuden fitnesscenter, børnepool, spaafdeling og
tennisbaner.
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant / shopping (Hua Hin centrum): 10 km
• Enorm pool (4.000 m²) med gangbroer og velholdte haver omkring
• Masser af faciliteter til både børn og voksne
• Store, lyse og velindrettede værelser
Sheraton Hua Hin Resort & Spa

Baan Talay Dao ***

Baan Duangkaew Resort ***

LILLE OG HYGGELIGT TURISTKLASSERESORT

EN LILLE PERLE 150 METER FRA STRANDEN, DER FÅR VORES BEDSTE ANBEFALINGER

Baan Talay Dao er afgjort et charmerende turistklasseresort, beliggende direkte ud til havet i den sydlige ende af Hua Hin-bugten, ca. 10 min kørsel fra Hua Hin centrum. Resortet
stod færdigt i foråret 2004, og det er lykkedes for ejerne, 9 brødre og en søster, at skabe
et atmosfærefyldt resort til nogle skønne feriedage i pragtfulde omgivelser. De 32 bungalows og værelser er opført omkring et gammelt teaktræshus på pæle fra begyndelsen
af 1900-tallet. Bygningen fungerer i dag som stedets hyggelige bar. Baan Talay Dao har
naturligvis en restaurant og en swimmingpool begge med udsigt over havet. Alle værelser
har terrasse eller balkon og er indretningsmæssigt et succesfuldt mix mellem traditionelle
thai-møbler og moderne faciliteter.
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant/shopping (Hua Hin centrum): 4 km

Super charmerende turistklasseresort beliggende lidt uden for Hua Hin by, blot 150 meter fra stranden, omgivet af en frodig tropisk have med to swimmingpools. Resortet har
40 meget hyggelige Thai-inspirerede bungalows med stor terrasse, naturligvis udstyrede
med aircondition, minibar, TV samt telefon. En lille perle med dejlig restaurant og god
atmosfære, der får vores bedste anbefalinger.
Afstand til restaurant / shopping: 500 m
Afstand til strand: 150 m

2/10 Takiab Road, Khao Takiab
Prachuapkhirikhan, Hua Hin 77110

• Famileejet hotel med lokal charme
• Herlig pool helt ned til stranden

83/158 Soi Talay 12, Takiab Road
Hua Hin 77110

• En dejlig grøn oase, der tilbyder afslapning i rolige, tropiske omgivelser
• Ligger lige ved det charmerende Cicada Market, som er åben fredag-søndag

Baan Duangkaew Resort

Baan Talay Dao
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KOH SAMUI

Choeng
Mon
Beach

Bang Po Beach
Bo Phut Beach
Ibis Bophut Samui
Bandara Resort

Strande

Elefant Safari

Chaweng Beach:
Øens flotteste og mest besøgte strand, masser restauranter , shoppingmuligheder og
natteliv.

Amari Palm Reef

Nathon Town

Baan Chaweng Beach Resort
Hin Lad vandfald

Bo Phut Beach: Hyggelig strand, roligere end Chaweng, ligger i gåafstand fra landsbyen Fisherman’s Village

Chaweng
Beach

Fair House

Wanorn vandfald
Namung vandfald
(80 m)

Baan Chaweng Beach Resort & Spa ***

Lamai Beach

90/1 Chaweng Beach Road, Moo 2
Tumbol Bophut, Koh Samui 84320

CHAWENGS BEDSTE 3-STJERNEDE RESORT MED EN HELT IDEEL BELIGGENHED
Stranden foran resortet er indbydende og har det fineste pulversand. Swimmingpoolen
er placeret få meter fra strandkanten, og fra den gode og billige restaurant har I en skøn
udsigt over det turkisgrønne hav. Fra hotellets reception er der blot 50 meter til Chawengs
pulserende hovedgade. Uanset hvilken værelsestype I vælger, får I store og lyse værelser
- alle med balkon eller terrasse og gode standardfaciliteter. Baan Chaweng Beach Resort
er det bedste valg til pengene på Chaweng-stranden.
Afstand til strand (Chaweng): 10 m
Afstand til restaurant / shopping: 50 m

Hua Thanon Beach

Thong Krut Beach

Bang Kao Beach

Thailandske
Golf

Bandara Resort & Spa

• Godt hotel til prisen
• Hotellets beliggenhed midt på Chaweng Beach giver mulighed for både afslap-

ning, underholdning og ”people watching”

Baan Chaweng Beach Resort & Spa

Bandara Resort & Spa ****
Baan Chaweng Beach Resort & Spa

178/2 Moo 1, Tambol Bophut
Koh Samui 84320

LÆKKERT 4-STJERNET RESORT BELIGGENDE PÅ DEN NORDLIGE STRAND, BOPHUT,
HVOR DER ER FRED OG RO
Bandara Resort & Spa slog dørene op i 2005 – og er et af de bedste 4-stjernede resorts
på Samui. Resortets koncept er klart: ”Easy living, pure luxury” - det skal være nemt og afslappende at holde ferie på Bandara Resort. Af et 4-stjernet resort i Thailand forventes et
højt serviceniveau og en dejlig strand, men Bandara Resort kan tilbyde mere end de fleste
andre: Her er masser af plads til privatliv. Resortet ligger på Bophut Beach som er et område, der i takt med at en håndfuld attraktive resorts er åbnet, har udviklet sig til et spændende strandområde med masser af atmosfære, hyggelige restauranter - men langt fra det
leben og den trafik, som præger Chaweng Beach. Hvis I går 10 minutter langs stranden,
kommer I til Fisherman Village - en skøn lille strandby med gode restauranter, forretninger
og minimal trafik. Afgjort et besøg værd. Der er ca. 15 min kørsel til Chaweng, og hotellet
tilbyder en shuttlebus to gange om dagen, mod et mindre beløb. Bandara Resort ligger i
den dyrere ende af prisskalaen, men vi kan love jer, at I får valuta for pengene - og mere til.
Afstand til strand (Bophut): 10 m
Afstand til restaurant/shopping: 500 m
• Populært og rost resort, der I alle aspekter holder høj standard
• 3 swimmingpools plus en børnepool og grønne velholdte omgivelser omkring

resortet

• Gennemgående højt serviceniveau og personlig betjening
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Amari Palm Reef ****

Amari Palm Reef

14/3 Moo 2 Tambon Boput
Cheweng Beach, 84320 Koh Samui

ET AF CHAWENG-STRANDENS MEST EKSKLUSIVE RESORTS
Hotelkæden Amari er en af Thailands mest respekterede, og det er heller ikke svært at
forstå hvorfor. Resortet byder på alle tænkelige faciliteter og råder over en enorm pool,
der fryder såvel børn som voksne. Læg dertil en fantastisk beliggenhed ved Chaweng
Beach, og så har I rammerne for en perfekt badeferie. Hotellet er bygget op på begge
sider af strandvejen og har pool på hver side. På strandsiden finder I også morgenmadsrestauranten samt en hyggelig loungebar, der serverer frokost og drinks. På den modsatte
side finder I den italienske restaurant, Prego, en populær gastronomisk oplevelse - bordbestilling anbefales. Som på de fleste andre førstklasseshoteller, er her naturligvis også
en dejlig spaafdeling. Sivara Spa er beliggende i den tropiske have, hvor du kan nyde en
afslappende massage i de bedst tænkelige omgivelser. Værelserne er holdt i varme farver
og opført med genuine materialer. Alle værelser har balkon eller terrasse mod poolen eller
den frodige have. Amari er så absolut en oplevelse og er stærkt vanedannende.
Afstand til strand (Chaweng): 10 m
Afstand til restaurant / shopping: 50 m
•H
 otellet ligger på stranden i den rolige nordlige ende af Chaweng Beach (væ-

relserne ligger på den anden side af vejen i en hyggelig have)

• Superlækker mad og kæmpe morgenmadsbuffet
•S
 ervice niveauet er højt, der er kræset om detaljerne, og I får kvalitet for

Amari Palm Reef

pengene

Amari Palm Reef

Fair House Beach Resort ***

Ibis Bophut Samui ***

RESORT MED TROPISKE OMGIVELSER PÅ CHAWENG NOI-STRANDEN

FAMILIEVENLIGT TURISTKLASSEHOTEL VED STRANDEN

Et lille klippefremspring adskiller Chaweng Beach fra den noget mindre Chaweng Noi
(lille). Her er de perfekte rammer for en fredelig ferie. De 5 hoteller, som ligger på “Noi”,
sørger dagligt for, at den brede, hvide strand forbliver indbydende. Midt på Noi-stranden
ligger et af Koh Samuis attraktive turistklasseresorts - Fair House. Resortet består af to
bygninger med hotelværelser, alle med balkon. Derudover ligger der 54 bungalows spredt
ned ad bjergsiden, mod den hvide strand. Alle værelser har aircondition, minibar, TV og
telefon, og de er dekorerede i lyse farver med teaktræsmøbler. Fair House har 2 swimmingpools, ”Sala Thai” med massagebehandlinger, restaurant og bar.
Afstand til strand (Chaweng Noi): 10 m
Afstand til restaurant / shopping: 1 km til centrum af Chaweng Beach

Hotel Ibis Bophut Samui ligger kun ca. 10 min. fra lufthavnen, og stranden Bophut ligger
for fødderne af jer. Som vanligt for Ibis-konceptet er værelserne relativt små, simple og
komfortable med høj funktionalitet og moderne faciliteter, og man får virkelig noget for
pengene. Værelserne har standardfaciliter såsom aircondition, safetybox, telefon, kabeltv, trådløst Internet (mod betaling) samt hårtørrer. Hotel Ibis Bophut er et godt valg for
familierejsende ikke mindst pga. deres familieværelser, som foruden standardfaciliterne
inkluderer 1 dobbeltseng, 2 almindelige senge eller køjeseng, balkon og spillekonsol til
børn og unge sjæle. På hotellet er der swimmingpool, bar og restaurant.

124-124/1-2 Moo 3 Bo Phut
Surat Thani, 84320 Koh Samui

•R
 esortets restaurant ”Sea Paint” tilbyder rigtig god mad (thailandsk, europæ-

isk og seafood) til rimelige priser

•R
 esortet dækker et stort område med masser af grønt, og her er til tider egern,

Bophut Beach, Surat Thani
84320 Koh Samui

•E
 t godt hotel til prisen
• F amilievenligt hotel (værelser, faciliteter, rolig beliggenhed)
•G
 ratis wifi på hotellet
Ibis Bophut Samui

papegøjer, hunde og katte, der slår vejen forbi

Fair House Beach Resort
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KOH TAO

Koh Tao Cabana
Lang Suan

Charm Churee Villa Resort ***+

Koh Phangan

Jansom Bay
84280 Koh Tao

Don Sak

CHARMERENDE PARADISHOTEL OMGIVET AF PALMESKOV , GRØNNE BAKKER OG KOLOSSALE KLIPPEFORMATIONER
Hotellet er beliggende på den vestlige kyst af Koh Tao, lige ud til Jansom Bay-stranden,
som er helt eventyrlig smuk. Resortets rustikke bungalows er hyggelige, og stedet oser af
atmosfære. Fra restauranten og flere af Charm Churees bungalows, har I første parket til
den smukkeste solnedgang. Et oplagt sted at nyde familieferien og slappe af med en god
bog. Resortet har privat strand med direkte adgang til det klare og turkisgrønne vand, hvor
der venter et væld af farverige oplevelser - snorkelmasker og andet udstyr er tilgængeligt
på resortet. Vil I på opdagelse til andre strande, så tag junglestien til Sai Nuan Beach, som
ligger 700 meter fra resortet. Resortet er ikke egnet til gangbesværede, da der er mange
trapper og stejle passager.
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant / shopping: 1 km

Surat Thani

Charm Churee Villa Resort

• Udsigten og omgivelserne bliver ikke bedre
• Uovertruffen snorkling direkte fra resortets private strandbugt
• Gåafstand til Mae Haad Pier og landsby, hvor der findes adskillige små restau-

ranter og cafeer

Charm Churee Villa Resort

Koh Tao Cabana ***
16 Moo 1, Baan Haad Sai Ree
84280 Koh Tao

CHARMERENDE OG RUSTIKT RESORT FOR ENDEN AF SAI REE BEACH
Koh Tao Cabana er et intimt og romantisk turistklasseresort, med kun 33 villaer omgivet
af tropisk vegatation. Beliggende ved Sai Ree Beach er man sikret en dejlig afslappet
ferie, hvor man kan nyde en middag i den åbne restaurant Rimlae med udsigt over havet
eller få en traditionel massage i det luksuriøse Kajavari Spa. Den hyggelige og afslappede
atmosfære gør dette resort til et af Koh Tao mest populære. Villaerne har aircondition, minibar, safetybox, varmt vand, kabel tv og dvd-afspiller m.m. Værelserne er indrettede i lys
middelhavsstil (White Sand Villas) eller som charmerende bambushytter (Cottage Villas),
og der er primært benyttet naturmaterialer, som giver et charmerende rustikt look, som
simpelthen skal opleves. Koh Tao Cabana har udendørs pool med vandfald, men her vil du
ikke støde på farverige fisk og koraller, som i havet et stenkast derfra. Da Koh Tao Cabana
ligger på en skråning, kan det ikke anbefales for gangbesværede.
Afstand til strand (Sai Ree): 10 m
Afstand til restaurant / shopping: 1 km
• Rustikke hytter med masser af naturmaterialer og charme
• Flotte views ud over stranden og havet
Koh Tao Cabana
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KOH TAO
Charm Churee Villa

Koh Tao Cabana

Koh Samui

Koh Tao

KOH PHANGAN

Lang Suan

Santhiya

Don Sak

Havana Beach Resort
KOH PHANGAN
Koh Samui

Santhiya Koh Phangan Resort & Spa *****
22/7 Moo 5, Ban Tai
Thong Nai Pan Beach, Koh Phangan

LUKSUS STRANDHOTEL PÅ KOH PHANGAN

Havana Beach Resort

Santhiya Resort & Spa er et 5-stjernet resort beliggende på den nordøstlige side af Koh
Phangan, omringet af tropiske regnskov og krystalklart vand i en lækker privat bugt. Den
mest fantastiske strand med lokale strandbar og restauranter ligger kun 50 meter fra
resortet. Et resort strækt over et 18 hektar stort område bestående af 99 værelser/villaer
designet i teaktræ og traditionel thailandsk stil. Det er svært at finde de rette superlativer
til dette resort, for det er i absolut topklasse med flere vundne priser i kategorien ”small
luxury hotels”. Tilhørende et luksushotel finder I naturligvis restaurant, poolbar, 2 poolområder, ”man-made” vandfald, fitnesscenter, spa, samt internetområde og meget mere.
Der findes flere forskellige værelses- og villatyper, så spørg jeres rejseagent hvilket, der
passer jer bedst.
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant / shopping (Haad Rin Village/Thongsala Village): 18 km
• Rolig, afslappende og tilbagelænet atmosfære
• Beliggende på en uforstyrret bjergskråning

– så alle har skøn udsigt

• Stor pool med vandfald

Santhiya Koh Phangan Resort & Spa

Havana Beach Resort

Havana Beach Resort ***

Santhiya Koh Phangan Resort & Spa

Thong Nai Pan Beach, Koh Phangan
84280 Surat Thani

POPULÆRT STRANDRESORT MED GOD SERVICE
Dette resort har en skøn udsigt til bjerge og den uspolerede bugt, og beliggenheden er
i top på en af de mest charmerende strande på øen. Havana Beach Resort ligger i et
stille og fredeligt område af Koh Phangan, men samtidig er det ikke for langt væk fra
den berømte Full Moon-fest, som hver måned tiltrækker adskillige unge turister og thailændere. Resortet ligger ca. 30 minutters kørsel fra det pulserende byliv. I resortets bar
eller restaurant kan gæster nyde kølige cocktails om aftenen, og resortet byder også på
grillmiddage på stranden med lækre grillede fisk og skaldyr. Havana Beach Resort er et af
de populæreste resorts på øen og er rost for sine venlige medarbejdere. Hvis man kan lide
at snorkle eller fiske, er der også gode muligheder for dette. Havana Beach Resort tilbyder
50 værelser i 7 forskellige kategorier, og alle værelser er udstyrede med aircondition, tv,
minibar, balkon, safetybox samt te- og kaffefaciliteter.
Afstand til strand (Thong Nai Pan Yai): 10 m
Afstand til restaurant / shopping (Haad Rin Village/Thongsala Village): 15 km
• Famileejer resort med venligt personale
• God indisk restaurant på resortet og fantastik BBQ på stranden
• På Thong Nai Pan-stranden er der afslappet stemning og mange hyggelige

strandrestauranter og - barer
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Banpu Koh Chang
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White Sands Beach (Haad Sai Khao):
White Sands Beach er den længste og mest populære af øens strande. Området har
mange hoteller, shoppingmuligheder, restauranter og et rigt natteliv med strandbarer,
nat - og jazzklubber. Denne del af Koh Chang tiltrækker mange backpackere.

H

Strande

KC Grande Resort
Koh Chang Kacha
Resort & Spa

KO

KOH CHANG

Koh Mak

KC Grande RESORT & SPA ****
1/1 Moo 4, White Sand Beach
Koh Chang, Trad

UOVERTRUFFEN BELIGGENHED I WHITE SAND BEACH MED HAVUDSIGT

Hat Lek
KC Grande Resort & Spå

KC Grande har gennemgået en forvandling, og er transformeret til et yderst tiltalende
og elegant 4-stjernet hotel. Værelserne er tiltalende og bekvemme samt udstyrede med
balkon med udsigt til enten havet eller haven. Værelserne har fladskærmstv og alle nødvendige faciliteter, der skal til for at sikre et behageligt ophold. Dette hotel passer for jer,
der vil bo tæt på et stort udbud af restauranter, shopping og aktivitetesmuligheder, men
alligevel ikke vil gå kompromis med beliggenhed eller komfort. En klar favorit!
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant/shopping: 100 m
• Lækkert poolområde og stor infinity pool (900 m²) helt ned til stranden
• Resortets bungalows (Superior Seaview) er lidt sidte, men intet slår en simpel

bungalow på stranden!

KC Grande Resort & Spå

Koh Chang Kacha Resort & Spa ***

Banpu Koh Chang Hotel ***

STRANDHOTEL LIGE MIDT I BEGIVENHEDERNES CENTRUM

RUSTIKT TURISTKLASSEHOTEL PÅ WHITE SAND BEACH

Hyggeligt turistklassehotel, midt på White Sand Beach. Fra swimmingpoolen er der 10
meter til stranden og lige bag ved hotellet er hovedvejen med restauranter og butikker. I
skal ikke bo på Kacha, hvis I søger fred og ro, men hotellet er helt ideelt, hvis I foretrækker at bo tæt på alt. Hotellet består af bungalows, som ligger i rækker ved poolen samt
værelser, der ligger i hotelbygningen bagerst på grunden. Der er vestvendt balkon eller
terrasse til alle værelser, hvor man kan nyde aftensolen.
Afstand til strand: 10 m
Afstand til restaurant/shopping: 50 m

Banpu er et privat resort beliggende på White Sand Beach ca. 15. min fra færgemolen.
Alle værelser er med udsigt til havet og er omgivet af en grøn have. Værelserne har et
hyggeligt og rustikt særpræg og er indrettede med forskellige træsorter og håndværk
fra Trat-provinsen. På hotellet er der swimmingpool, restaurant samt mulighed for leje af
kajak eller lære Thailandsk madlavning sammen med hotellets egen kok. Alle værelser er
med aircondition, brusekabine, privat balkon/terasse, trådløst internet, telefon, TV m.m. Et
simpelt ”jungleresort” til en fornuftig pris.

88-89, Moo 4, White Sand Beach
Koh Chang, Trad 23170

• Børnevenligt hotel med 2 pools inkl. børnepool og spillerum
• Mange aktiviteter på stranden og mange restauranter og barer i området
Koh Chang Kacha Resort & Spa
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9/11 Moo 4, White Sand Beach
Tumbol Koh Chang, Trat 23120

• En perle til rejsende, der søger simpel og rustik charme
• Et godt hotel til prisen

Banpu Koh Chang Hotel

UDFLUGTER
HUA HIN
Samroi Yod National Park
Ca. 63 km syd for Hua Hin ligger Khao Samroi Yod National Park. Området dækker ca. 98 km² med
bølgende kalkstensbjerge, mangrovesumpe og strande. Undervejs kører I langs ananasplantager til
en uspoleret fiskerlandsby. Der sejles en kort tur til Sam Phraya-stranden, hvorfra I går på en sti til
den berømte grotte Tham Phraya Nakhon. Fra pavillonen Phra Thi Nang Khuha Kharuhat, konstueret
under Kong Rama V i 1890, har man en fantastisk udsigt til grotten. Inden frokost er der tid til lidt
afslapning på stranden.
Damnoen Saduak Floating Market & Rose Garden
Efter en køretur nordpå, skal I på sejltur til det livlige, flydende marked, hvor den tidløse livsstil hos
de lokale kan observeres langs kanalerne. Turen fortsætter til Nakorn Pathom, hvor I kan beundre den
højeste chedi (pagode) i Thailand, efterfulgt af frokost i Rose Garden Country Resort. Bagefter skal
I se nogle af de thailandske folkedanse, thai boksning og sværdkamp. Der er også forestillinger af
traditionelle ceremonier og et elefantshow.

KOH SAMUI
Samui Island Tour
Koh Samui er en lille ø, så på en halvdagstur kan I sagtens nå at se de største attraktioner. Turen starter ved templet Wat Phra Yai og fortsætter til ”Hin Ta Hin Yai”, to berømte stenformationer i vandet.
Vi kommer også forbi smukke vandfald og oplever aber, der her på øen benyttes som små hjælpere i
det daglige arbejde. Dagen ender i byen Nathon, hvor der kan shoppes lidt.
Kayaking at Angthong Marine National Park
Jeres guide giver en introduktion til Angthong National Park, hvorefter I udforskes den smukke kyst
ved Mae Koh i søkajakker. Vi efterlader kajakerne på stranden, og går en nem, men spetakulær vandretur gennem tæt regnskov, før vi ankommer til den grønne lagune. En smuk sejltur tager jer gennem
den smukke parks nordlige region. På øen Koh Wao har I valget mellem at tage på guidet tur og udforske grotter, bizarre klippeformationer, eller snorkle, svømme og solbade på dækket.

KOH CHANG
4 Islands Boat Trip
I bliver kørt til fiskerlandsbyen Bang Bao på den sydlige del af Koh Chang. Vi vil udforske området
omkring Koh Rang med dets snorklingparadis, mens vores guider vil sørge for forfriskednde drikkevarer og snacks. Der vi l være masser af tid til snorkling ved øerne Koh Rang, Koh Yark, Koh Kra og Koh
Thong. En typisk Thai buffet frokost bliver serveret på båden samt en dejlig BBQ på Ko Rangstranden.
Unknown Koh Chang
Koh Chang ”åndehus”, en af de helligste steder på øen besøges, hvorefter I fortsætter langs den
smukke og ukendte østside med et besøg ved det gemte Klong Nonsi-vandfald. En kort tur til fods fører
op til vandfaldet. Vi fortsætter til Salak Phet, en lille klassisk thailandsk fiskerilandsby. Herefter nydes
frokosten på Salak Phet Seafood, som er en af de mest berømte restauranter på øen. Efter frokost,
tager vi på en sejltur i mangroveskoven. Højdepunktet er et besøg på den lille ø Koh Phrao Nok, som
har en smuk hvid sandstrand. Du vil aldrig glemme en dag som denne!
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Vi kan meget mere thailand - spørg også om...
THAILAND
BANGKOK & UDVALGTE
RUNDREJSER
• 12 siders brochure
• Bangkok
• Broen over Floden Kwai & Khao Yai
• 4 individuelle rundrejseforslag

SYDTHAILAND
PHUKET, KHAO LAK, KRABI, KOH
PHI PHI, KOH LANTA & KHAO
SOK NATIONAL PARK
• 12 siders brochure
• Områdebeskrivelser og hoteller
• Dagsudflugter
• Kortere rundrejser i Sydthailand

NORDTHAILAND
CHIANG MAI, MAE HONG
SON, CHIANG RAI & DEN
GYLDNE TREKANT
• 4 siders brochure
• Områdebeskrivelser og hoteller
• Dagsudflugter
Teknisk arrangør BilletKontoret A/S, medlem nr 650 af Rejsegarantifonden

GENERELLE BETINGELSER - FÅ UDSKRIFT HOS DIT REJSEBUREAU

