
Bali samt krydstogt til
Malaysia og Thailand

Bali samt krydstogt til
Malaysia og Thailand

27.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

19 dage
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Se unikke landskaber, oversvømmede risterasser, oplev
skildpadder og aber og nogle smukke templer, samt prøv en
lokal spa på Bali, før I sætter "sejl" på et spektakulært 12 dages
krydstogt ombord på det luksuriøse Celebrity Millennium med all
inclusive.
I vil blive benovet af sandstrande og grøn natur på Lombok, og I
kan snorkle rundt i det livlige koralrev i Celukan Bawang. Besøg
det moderne Kuala Lumpur, og se de mange buddhistiske
templer i Penang. I går fra borde i Singapore, en travl metropol
med femstjernet shopping og spisning, der er pakket ind i
futuristisk og historisk arkitektur.

Krydstogtet ligger fast. Arrangement før og efter kan
tilpasses.

Start med fire dage på Bali inden krydstogtet

To udflugter på Bali med fokus landskaber, dyr og
templer

11 nætter all inclusive krydstogt med Celebrity
Millennium

Smag på Penang, Malaysias madparadis

Se frodig natur og vandfald på Langkawi

Gå en tur på Phukets smukke, hvide palmestrande

Kom på byrundtur i det spændende, futuristiske
Singapore



Dagsprogram
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23.01.2024: Afrejse fra
Danmark
I kan begynder rejsen med at læne jer tilbage i flysædet,
lukke øjnene, og prøve at forestille jer det eventyr, der
venter forude i Asien. Helt sikkert et noget større
eventyr end I kan forestille jer og i en del af verden, som
er meget anderledes end det, vi er vant til i Danmark.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

24.01.2024: Ankomst til
Bali, Indonesien
I ankommer til lufthavnen ved Denpasar, den største by
på Bali. Bali er en ø, men også en provins i Indonesien.

Frodig, afslappet og en ubeskrivelig herlig naturskøn ø

med vulkanske bjergtoppe, jungleklædte kyster og
mange smukt udsmykkede templer, det er hvad der
venter jer når I lander på Bali - en af Indonesiens mest
populære øer.

Bali er en smule mindre end Sjælland, men med meget
kuperet terræn i de centrale dele af øen. I bliver hentet i
lufthavnen, og der er kun en kort køretur til jeres hotel,
som ligger skønt ved stranden, og hvor I skal bo de næste
4 nætter.

Aktiviteter inkluderet: Transfer fra lufthavnen til
hotellet
Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Overnatning: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

25.01.2024: Nusa Dua, Bali
På Bali kan I udforske de grønne frodige landskaber og de
mange rismarker. I kan bestige bjerge og vulkaner, bade i
brusende vandfald samt slappe af på strandene. Næsten
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90% af øens indbyggere er balinesere, nogle hjertevarme
mennesker, hvor hovedparten er hinduer, og hvor
religion er en meget integreret del af deres hverdag,
hvilket øens mange templer er tydeligt vidnesbyrd på. I
har mulighed for at opleve en spændende kultur med
livlige traditioner samt en overvældende natur.

Efter den første nat på Bali er der tid til at udforske det
skønne resort, hvor I bor lige ned til stranden. Måske har
I også lyst til at gå en mindre tur i området.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

26.01.2024: Nusa Dua |
Udflugt til Kintamani
Efter morgenmaden venter der en dagsudflugt, hvor I får
en god introduktion til det bedste, Bali har at byde på.
Fra en fantastisk udsigt over søer og vulkaner til
traditionelle danse og snørklede balinesiske
kunstværker. Med eventyr i højlandet og landsbyer i
lavlandet, vil Beauty of Kintamani-turen give jer et godt
udsnit af alt, hvad der er smukt ved Bali.

Balineserne er kendte for deres traditionelle danse. En af
de meste berømte er Barong & Keris Dance, der
genfortæller en episk historie fra Ramayana - en hindu
legende fra 6. århundrede. Vores første stop på turen er

for at nyde den skønne og yndefulde dans udført af
dygtige balinesiske dansere. Dansen udtrykker den evige
kamp mellem gode og onde ånder og slutter med den
magiske Keris (dolke-) dans.

Derefter fortsætter vi til landsbyen Kemenuh for at
besøge de talentfulde balinesiske træskærerkunstnere i
deres traditionelle værksteder. I vil se, hvordan de
skærer smukke statuer og kunstværker fra en enkelt
træblok. Turen fortsætter derefter til Kintamani for at se
den betagende Batur-sø og den aktive vulkan kaldet
Mount Batur (1.730 meter). Her er der en mulighed for at
spise frokost med en fantastisk udsigt. Vores sidste stop
på turen er Tampaksiring, "Ungdommens springvand" og
hellig kilde.

Aktiviteter inkluderet: Udflugt til Kintamani
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

27.01.2024: Nusa Dua |
Udflugt med aber og
templer
I kan begynde dagen med en rolig start, hvor der er god
tid til morgenmad og frokost. Dagens udflugt har afgang
om eftermiddagen, og I er tilbage på hotellet først på
aftenen.
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Selvom det kun er en halvdagstur, så får I på denne tur
mange forskellige indtryk. Udflugten begynder med et
besøg hos aberne i Alas Kedaton Monkey Forest, der
udover aber også har storflagermus (flyvende hunde). I
løbet af eftermiddagen kommer I forbi Taman Ayun
templet, et smukt hindutempel i en meget bedårende
have.

Solnedgange på Bali er noget helt specielt. Øen byder
flere steder i højlandet på 360-graders havudsigt, der
afspejler et kalejdoskop af brændende farver, når solen
synker ned over horisonten.

Solnedgangen omkring kl. 18.00 er det perfekte
tidspunkt at rykke lidt tættere på din kære og tage et
øjeblik til at reflektere samt nyde stemningen på Bali og
den smukke himmel.

Vær klar til en spektakulær solnedgang ved det
fortryllende Tanah Lot-tempel, der er bygget på et
klippefremspring i Det Indiske Ocean, kun få meter fra
kysten. Templet ligger i overgangen mellem hav og ø og
ser ud til at hvile på bølgerne. Find et godt sted for en
romantisk solnedgang omkring kl. 18.00 - en helt
igennem uvirkelig og uforglemmelig oplevelse.

Aktiviteter inkluderet: Halvdagsudflugt med fokus på
dyr, templer og solnedgang
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

28.01.2024: Benoa, Bali,
Indonesien | Afrejse med
Celebrity Millennium
Det er tid til at sige farvel til det skønne resorthotel, der
har været jeres hjem de seneste fire dage. Over middag
bliver I hentet og kørt til krydstogtsterminalen ved
Benoa. Klokken 16.00 kaster skibet trosserne, og det
glider fra molen ud i Benoa kanalen og væk fra Bali.
Næste stop er Lombok.

Aktiviteter inkluderet: Transport fra Nusa Dua Beach
Hotel til krydstogtsterminalen i Benoa
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet.
Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

29.01.2024: Lombok,
Indonesien
Klokken 7.00 ligger skibet til kaj, og I har mulighed for at
gå i land og evt. deltage i en udflugt på Lombok. Klokken
21.00 sejler Celebrity Millennium videre.

På den fredfyldte indonesiske ø Lombok vil I føle, at tiden
står stille. I vil opleve en frodig naturlig skønhed med alt
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fra betagende tropiske vandfald, som Tiu Kelep, til
tårnhøje vulkaner og de kokosstrøede skønne
sandstrande. Befolkningen på Lombok er kendt for deres
gæstfrihed, og de lever i takt og overensstemmelse med
naturen.

På Lombok finder I en fantastiske ø, der byder på
indbydende fiskerlandsbyer, vandreture gennem
regnskove, afsondrede strande, koralrev og fantastiske
kurbade, hvor I kan prøve traditionelle behandlinger, der
påstår, de forynger jeres sjæl.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

30.01.2024: Celukan
Bawang på Bali,
Indonesien
Efter Lombok sejler Celebrity Millennium tilbage mod
vest og til nordsiden af Bali, hvor skibet ligger til kaj kl.
7.00. Der er afgang igen kl. 16.30.

Igen har I mulighed for at udforske og fordybe jer lidt i
Balis dybe kulturelle rødder med et besøg i den gamle
historiske hovedstad Singaraja, der ligger tæt ved
Celukan Bawang. I Singaraja blandes hollandsk kolonial
arkitektur og balinesisk skønhed helt problemfrit. I kan

også opleve hundredvis af vilde tropiske fuglearter og
revfisk i West Bali National Park på nordvestspidsen af
Bali.

I kan også lære om traditionelle balinesiske skikke og
kultur i bjerglandsbyen Munduk i det centrale Bali, som
er omgivet af vandfald og bjergstier. Munduk ligger tæt
ved det meget smukke, og nok Balis mest berømte
tempel, Pura Ulun Danu Bratan, som ligger lige i kanten
af en meget fredfyldt sø, Danau Baratan.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

31.01-01.02.2024: På
havet
De næste to dage er skibet på havet, og I har god tid til
både at udforske skibet og dets mange muligheder,
ligesom der bliver tid til slappe af inden nye eventyr. I
kan slappe ved poolen, blive forkælet i spaen, smage
delikatesserne eller udforske spillestederne ombord,
indtil I ankommer til den næste fantastiske destination.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium
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02.02.2024: Port Klang &
Kuala Lumpur, Malaysia
Celebrity Millennium lægger til kaj, og kl. 10.00 kan I går
fra borde. Der afgang igen kl. 20.00.

Mindre end en time fra krydstogtsterminalen er travle
Kuala Lumpur, Malaysias moderne hovedstad. Byen
rejste sig fra den tætte jungle og har i dag en af de mest
fascinerende arkitektoniske landskaber på kloden.
Centralt i byen dominerer Petronas tvillingetårnene med
deres 452 meter. En blanding af indfødte malaysiske,
kinesiske kejserlige og europæiske påvirkninger har
skabt en by, der er lige så betagende smuk, som den er
levende og fyldt med kultur. I finder mange gode
spisesteder, et meget produktivt kunstmiljø og masser af
natteliv. Kuala Lumpur har fået et ry som en "must-see"
destination i verden.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

03.02.2024: Penang,
Malaysia
Hen på formiddagen ankommer krydstogtsskibet til
Penang, på malaj Pulau Pinang, og I kan gå fra borde

klokken 10.30.

Penang bliver ofte kaldet for "Orientens perle", og denne
nordlige "port" til Malaysia husede den første britiske
bebyggelse i området. Selvom denne by er bedst kendt
for sine betagende strande, skal steder som Khoo Kongsi
med et meget velbevaret gammelt kinesiske klanhus og
en sommerfuglefarm, verdens første tropiske levende
sommerfugleudstilling, være på listen over oplevelser, I
bør overveje at se.

Det mest imponerende tempel - kinesisk - finder I lidt
udenfor byen. Templet hedder Kek Lok Si og er det
største i Sydøstasien. Fantastisk byggeri med masser af
farver og udsmykning og - vil man bemærke - masser af
hagekors. Vi forbinder det jo med nazismen, men
symbolet er urgammelt og af mange folkeslag forbundet
med gode forhåbninger og symboliserer solens gang over
himlen. I vil måske også have bemærket det på Bali. Tag
evt. en taxa til templet, hvis I gerne vil se det.

En anden større attraktion ligger også udenfor byen,
faktisk i nærheden af Kek Lok Si templet, nemlig den
gamle kabelbane op til toppen af Penang Hill/ Strawberry
Hill, hvor englænderne holdt til i skyggefulde omgivelser.
Enestående udsigt over øen og byen.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium
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04.02.2024: Penang,
Malaysia
Efter en nat, hvor skibet har ligget i havn natten over, har
I mulighed for at udforske og opleve mere af Penang og
Malaysia. I kan vælge en udflugt fra Celebrity
programmet eller selv gå lidt på opdagelse i den indre by
af Penang.

George Town er en del af Penang, og byens gamle bydel
kom på UNESCOs liste over bevaringsværdige byer i
1990'erne. Med dette fulgte en masse penge til at
restaurere byens mange gamle bygninger, og det kan i
sandhed ses idag. Den gamle bydel er smukt restaureret,
de gamle engelske bygninger ligeså, og byen stråler idag
med tidligere tiders pragt. Alene det at vandre rundt i
den gamle bydel er en sand fryd og i sig selv en
seværdighed.

De smukke gamle handelshuse med kakler og anden
udsmykning er idag ofte cafeér, gallerier, restauranter
eller små boutique hoteller med masser af charme og
atmosfære. Rundt om hvert hjørne finder I et tempel af
enten kinesisk, indisk eller muslimsk oprindelse med
enkelte kirker ind imellem.

Klokken 22.00 er der afgang fra Penang.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

05.02.2024: Langkawi,
Malaysia
I ankommer kl. 8.00 til Langkawi, og der er afgang igen kl.
22.00.

Lad jeres fantasi svæve blandt de mange magiske myter
og legender, der omgiver de 99 øer i Langkawi-universet.
Fyldt med gamle geologiske vidundere som mystiske
huler og tågeindfattede bjerge, er dette førende feriested
et spektakulært tropisk paradis. Pulau Payar Marine
Park, der ligger omkring 30 km syd for Langkawi, har alt
fra uendelige, hvide sandstrande og krystalklart vand til
frodig regnskov og en eksotisk vegetation. Parken
omfatter en undervandskoralhave, hvor I kan svømme og
snorkle midt imellem stimer af multifarvede fisk.

Langkawi består af 99 små øer i Andamanhavet, omkring
30 kilometer fra Kuala Perlis. Kun få øer i øgruppen er
beboede, men den største ø, Langkawi Island, er
bebygget og tilbyder masser af oplevelsesmuligheder:
smukke strande, klart og varmt vand, fantastisk flora og
fauna. Langkawi er et øparadis taget fra et
sommerpostkort med kridhvide strande, jungledækkede
bjergtoppe og omgivet af et blåt hav.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium
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06.02.2024: Phuket,
Thailand
Krydstogtskibet ligger ikke til kaj, men for anker fra kl.
7.00 til 18.00. I skal med en mindre båd, hvis I gerne vil i
land.

Thailands største og mest besøgte ø, Phuket, byder på
smukke strande fyldt med palmer, plus nogle fantastiske
beskyttede bugter. Vandsport omfatter sejlads, dykning
og snorkling. Golfentusiaster vil elske
mesterskabsbanerne, mens naturelskere vil blive
begejstret for de tropiske skove og vandfald. Overvej
også at udforske de historiske palæer.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

07.02.2024: På havet
Igen bliver der lidt ekstra tid til at udforske
krydstogtsskibet og til, at I kan slappe af og nyde de
mange indtryk, som turen allerede har budt på.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Millennium

08.02.2024: Ankomst til
Singapore | Krydstogtet
slutter
I ankommer til Singapore, og skibet ligger til kaj klokken
6.00. Efter en god gang morgenmad ombord bliver det tid
til at sige farvel til Celebrity Millennium. I bliver hentet
ved krydstogtsskibet og kommer på en byrundtur i
Singapore, inden I bliver sat af ved hotellet, som ligger i
hjertet af byen og ved den travle Orchard Road, der
byder på mange shoppingmuligheder.

Singapore
Singapore har en fænomenal skyline med spændende
bygninger, som underbygger det moderne islæt, som
indgår i perfekt symbiose med resterne af den engelske
kolonihistorie og de små asiatiske etniske enklaver i
byen. Resterne af den engelske tid er tydeligst ved den
store "Padang" med den gamle cricket club, Victoria
Theater, det gamle parlament og stedet, hvor Sir
Stamford Raffles gik i land i 1819. Singapore byder på et
livligt udeliv med masser af cafeér, restauranter og barer.
Man kan få nogle fabelagtige Chili Crabs på Newton
Circus Food Market, og I skal måske også prøve
"Singapore Sling"-drinks på Raffles Hotel.

Ellers er det på begge sider af de gamle Quays, at livet
leves lystigt. Shopping foregår typisk på Orchard Road
med masser af flotte butikker og stormagasiner.
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Seværdigheder er der masser af. Her er nogle forslag
udover Downtown Singapore:

Besøge naboøen Sentosa Island
Gå en tur i den botanisk have
Tage sejltur på kanalen
Besøge Little India og Chinatown
Spadsere rundt ved Marina Bay og nyde synet af
byens hotel, The Sands. Utrolig arkitektur med det
store surfboard-lignende tag, hvor der fra poolen
er en imponerende udsigt
Spise på et lokalt food market

Aktiviteter inkluderet: Transfer fra krydstogtskib til
hotel inkl. byrundtur
Måltider inkluderet: Morgenmad ombord på skibet
Overnatning: Hotel Concorde eller lign. i Singapore

09.02.2024: Afgang fra
Singapore
Jeres asiatiske eventyr er slut for denne gang, og det er
tid til, at I tager afsked med Singapore. I bliver hentet ved
hotellet og kørt i lufthavnen, hvorfra I flyver mod
Danmark og lander den følgende dag.

Aktiviteter inkluderet: Transfer fra hotellet til
lufthavnen

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

10.02.2024: Tilbage i
Danmark
Tilbage i Danmark kan I åbne en kuffert fuld af
eventyrlige oplevelser fra fire lande: Indonesien,
Malaysia, Thailand og Singapore.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

All inclusive, hvad er
med...
Always Included - altid inkluderet på alle krydstogter
med Celebrity Cruises

• Classic drikkepakke - ubegrænset sodavand, juice,
special te og kaffe, smoothies, vand på flaske (ikke
premium brands), øl op til $6, spiritus og cocktails op til
$8 samt vin pr glas op til $9.
• Drikkepenge - drikkepenge til besætningen - inkluderer
IKKE drikkepenge på for eksempel spabehandlinger,
specialrestauranter og drikkevarer, som ikke er
inkluderet i drikkepakken.
• Gratis WiFi - Internet adgang for 2 enheder (devices),
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så I kan surfe på nettet eller bruge e-mail eller SMS

Ønsker I at opgradere og tilføje lidt mere luksus, kan I
vælge mellem Elevate eller Indulge.

Elevate - 189.- pr. person per dag
Elevate inkluderer alle de goder, der er inkluderet i
"Always included" pakken, samt ubegrænsede
specialdrikke (Premium drikkepakke) og op til 200 USD
at bruge på udflugter på land.

• Premium Drikkepakke - Vælg mellem et stort udvalg af
øl, premium spiritus, cocktails, likører, frosne
drikkevarer, vin per glas, specialkaffe, premium
flaskevand og meget mere. (Op til 15 USD pr. drink)
• Udflugter - op til $ 200 per person, baseret på længden
af sejladsen

1-5 nætter: 100 USD pr. person til køb af udflugter
6-9 nætter: 150 USD pr. person til køb af udflugter
10+ nætter: 200 USD pr. person til køb af udflugter

Indulge - 378,- pr. person per dag (inkluderet for The
Retreat gæster)
Ønsker I at forkæle jer selv med den ultimative
opgradering, skal I vælge Indulge. Pakken inkluderer
Premium Drikkepakke, ubegrænset streaming af Wi-Fi,
op til 200 USD per person til køb ombord og op til 200
USD per person i kredit til udflugter.

• Premium Drikkepakke - Vælg mellem et stort udvalg af
øl, premium spiritus, cocktails, likører, frosne
drikkevarer, vin per glas, specialkaffe, premium

flaskevand og meget mere. (Op til 15 USD pr. drink)
• Udflugter - op til 200 USD per person, baseret på
længden af sejladsen
• Lommepenge til køb ombord (OBC) - op til 200 USD
per person, baseret på længden af sejladsen
• Stream internetpakke - Få tilgang til det hurtigste
Wi-Fi, så I kan streame jeres yndlingsprogrammer og
videochat med venner og familie derhjemme.

1-5 nætter: 100 USD pr. person til køb af udflugter og
100 USD pr. person til køb ombord (OBC)
6-9 nætter: 150 USD pr. person til køb af udflugter og
150 USD pr. person til køb ombord (OBC)
10+ nætter: 200 USD pr. person til køb af udflugter og
200 USD pr. person til køb ombord (OBC)

Opgradering gælder for hele krydstogtet.
Alle gæster i samme kahyt skal vælge den samme pakke
på reservationstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gæster under 18/21 år får alkoholfri drikkepakke.



Priser og afgange
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Afrejse 23. januar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltkahyt

Indvendig kahyt
27.998,00 DKK

Udvendig kahyt
30.798,00 DKK

Balkonkahyt
35.498,00 DKK

Aqua Class kahyt
44.148,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Celebrity Millennium.

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrity-millennium


Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark til Denpasar på Bali, Indonesien inkl.
skatter og afgifter

Transfer fra lufthavn på Bali til hotel

4nætter på hotel på Bali, inkl. morgenmad

Udflugt på Bali med fokus på de imponerende
landskaber

Halvdagsudflugt på Bali med fokus på dyr og
templer

Transfer fra hotel til krydstogtsterminalen på Bali

11 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Shows og underholdning ombord, samt stort udvalg
af aktiviteter

Alm. kaffe og te ombord fra automater i
buffetrestaurantens åbningstid

24 timers room service på skibet samt almindelig
kaffe, te, isvand og saftevand

Drikkepenge til skibets personale

Classic drikkepakke - ubegrænsede drikkevarer

Fri wifi ombord på skibet

Transfer fra krydstogtsterminal til hotel inkl.
byrundtur i Singapore

1nat på hotel i Singapore

Transport fra hotel i Singapore til lufthavnen

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfers ikke nævnt i
programmet

Forplejning udover det i programmet nævnte

Visum/indrejsetilladelse. Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-asien/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-krydstogt-til-malaysia-thailand-singapore-100952?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-asien/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-krydstogt-til-malaysia-thailand-singapore-100952%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information


Hvad er inkluderet i prisen?

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Singapore til Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-asien/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-krydstogt-til-malaysia-thailand-singapore-100952?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-asien/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-krydstogt-til-malaysia-thailand-singapore-100952%3E

