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Eksotisk rundrejse på 15 dage med noget af det bedste af
Thailand.
I får storladne storbyoplevelser i Bangkok med bl.a. rundtur i
byen. Derefter går turen til River Kwai, hvor der venter utrolige
historiske oplevelser i og omkring floden, der ligger i den næsten
uberørte regnskov nær grænsen til Myanmar. I kan besøge
munke i deres kloster, sejle på floden, ligesom I kan låne cykler
og selv udforske området. Der er mulighed for at besøg
Mon-folket - et lokalt folk, der lever i pagt med naturen.
De mange spændende indtryk i det centrale Thailand bliver
efterfulgt af en afslappende, skøn badeferie på den uspolerede ø
Koh Kood. En herlig kombination af det, der stadig gør Thailand
til en uovertruffen ferieoplevelse, som man aldrig går fejl af.

Oplev Bangkoks vandveje, templer og hippe byliv

Få regnskovsoplevelser i topklasse og sejle i longtail-
båd på floden

God og miljøvenlig indkvartering ved River Kwai

Få en spirituel oplevelse blandt de lokale munke

Besøg det lokale Mon-folk

Hold badeferie på den uspolerede ø, Koh Kood
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Bangkok.

Dag 2: Ankomst til
Bangkok | Transfer til
hotel Holiday Inn i
Bangkok
Der er ankomst til Bangkok i løbet af dagen. Efter den
lange flyrejse kan I se frem til indkvarteringen på et
dejligt hotel lige midt i Bangkoks hjerte.

Efter at bagagen er modtaget, og I er kommet gennem
immigrationen/tolden i Bangkok, er der arrangeret

transfer direkte til hotel Holiday Inn, beliggende i Silom
kvarteret i Bangkok. Dejlig central beliggenhed i forhold
til attraktioner, shopping, restauranter og barer og ikke
mindst ikke langt fra byens Skytrain.

Holiday Inn, Silom Bangkok.

Holiday Inn Silom er et moderne, komfortabelt hotel.
Store, lyse værelser med al moderne komfort. Hotellet
byder på udendørs pool og fitness center. Hotellets
restaurant Brasserie byder på à la carte såvel som buffet
med både asiatiske og internationale retter.

Hertil kommer Orchid Lounge og Hari's Bar, som
primært excellerer i dejlige, tropiske drinks øg koldt øl,
men man kan også få lidt at spise i form af snacks og
tit-bits.

Indkvartering: Holiday Inn, Silom



Rejser til Thailand | Sejltur på klongerne i Bangkok

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

Dag 3: Bangkok | Udflugt
Nyd morgenmaden på hotellet, inden I skal begive jer ned
til New Road Guest House, hvorfra dagens udflugt
begynder. I skal være på New Road Guest House kl.
08.30, og turen begynder kl. 09.00. Der er ikke langt
derned, ca 700 m. og 10 min. gang.

Adressen på New Road Guest House: 1216/1 Charoen
Krung Rd.

Her møder I jeres engelsktalende guide, der skal være
med jer under hele udflugten. Udflugten består af to
dele: En sejlads på Bangkoks kanaler, The Klongs, og et
besøg ved Bangkoks to mest berømte templer: Grand
Palace og Wat Po.

Jeres guide tager jer først med til en nærliggende mole
ved floden Chao Phraya, Bangkoks store, travle flod,
hvor I skal stige ombord i den longtail boat, som skal sejle
jer rundt i Bangkoks gamle kanaler, der typisk ligger på
den modsatte side af floden.

I gamle dage var Bangkok Østens Venedig med kanaler,
der gennemskar byer på alle leder og kanter. I dag er
mange af disse kanaler inddæmmet, men der er dog en
del tilbage i den bydel, der hedder Thonburi. En sejlture
på Klongerne vil give jer et close-up indtryk af, hvordan
livet stadig leves langs med de ganske charmerende
vandveje. Det er ikke usædvanligt, at man ser folk, der
vasker tøj, eller hår i floden. Husene er bygget på pæle i
kanalerne, og mange steder er der små restauranter,

butikker mv.

Thai'erne er jo købmænd, så man kan opleve, at der
kommer 'salgsbåde' hen til jeres båd. Her forsøger de så
at sælge lidt frugt, øl, sodavand m.m. Ganske sjovt og slet
ikke dyrt! Så støtter man jo også de lokale. Man ser ofte
hejrer og andre fugle langs kanalerne, og ikke mindst kan
man tit se pænt store øgler ligge på sten langs floden og
lade sig varme igennem af solen.

Første stop på sejlturen gøres ved templet Wat Khun
Chan, hvor I inspireres af det postmoderne tempel på
den en side af klongerne holdt oppe mod det
charmerende, gamle Bangkok på den anden side af den
floden. Så er det videre mod en af Bangkoks uopdagede
perler, The Artists Place. Her går I rundt ad gamle
træbroer og møder kunstnere i deres butikker, gamle
barberbutikker og købmandsbutikker og generelt en
charmerende stemning og atmosfære. Sug stemningen til
jer.

Et andet sted, der kan gøres stop, er ved et sted, hvor
man kan fodre de hellige Maller. Et forunderligt syn, når
man, ud af ingenting, oplever hundreder af maller, der
stimler sammen for at få lidt brødkrummer eller andet.

Thonburi forlades, og I er tilbage ved den travle flod, der
krydses for at sætte jer af ved en mole tæt på templerne,
som I skal se efter frokost. Men først er der frokost, der
indtages ved nogle af de små madboder, der hver dag
slåes op langs gaderne. Street Kitchen, når det er bedst,
og det som gør Thailand helt unikt på den front!
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Efter frokost skal I besøge Grand Palace og Wat Po.
Grand Palace er Thailands mest overdådige tempel,
indeholdende Smaragd-buddhaen, som har til huse i
templet Wat Phra Kaew. Husk at tage skoene af. Der er i
øvrigt strikse krav for at komme ind på Grand Palace.
Ingen bare arme/ben/fødder, disse skal være dækkede,
så husk langærmet trøje, lange bukser og rigtige sko. Der
er INGEN kære mor her.

Anderledes ved Wat Po, der ligger lige overfor Grand
Palace. Her er der ingen problemer andet, end at man
skal være anstændigt klædt på. Wat Po er berømt for sin
enorme guldbelagte, liggende buddha. Buddhaen er 46 m
lang og 15 meter høj. På buddhaens fodsåler er
indgraveret 108 af Buddhas lykkeudsagn. Desuden er
der mange, rigtig smukke stupaer mv. Et meget intimt
tempel.

Efter tempelbesøgene slutter udflugten, og I sørger selv
for at komme retur til jeres hotel. Langt det nemmeste er
at tage en flodtaxa, Bangkok Express Boat. Tag taxaen
fra mole nr. 8 Tha Tien og ned til mole nr. 3 Si Praya, som
er ved hotellet Royal Orchid Sheraton. Der er ikke langt
til jeres hotel herfra.

Resten af dagen og aftenen er på egen hånd. Der ligger
en rigtig dejlig Thai-restaurant tæt på jeres hotel.
Restauranten er indrettet i et skønt gammelt
koloni-træhus. Restauranten hedder Ban Chiang og
ligger på Surasak Road / Si Wiang Road. Rigtig god
stemning og fin mad til fornuftig pris.

Efter middag her kan I passende tage ned på State Tower
og tage elevatoren op til Sky Bar og nyde en drink og få
den mest fantastiske udsigt til Bangkoks skyline, der
næsten matcher New Yorks. Den er i hvert fald mere
farverig. Prisen på en drink her er på dansk prisniveau.
Man kan også spise her, hvis man vil det.

Nyd en aften i en af verdens bedste byer.

Aktiviteter inkluderet: Dagsudflugt til klongerne og
Grand Palace/Wat Po
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost under
udflugten
Indkvartering: Holiday Inn Silom

Dag 4: Bangkok - Riwer
Kwai | 5 dages tur 'Lazy
Days on River Kwai'
Der er tidlig afgang for jeres 5 dages eventyr ved River
Kwai. I afhentes på jeres hotel i tidsrummet tidligt om
morgenen (nærmere tidspunkt oplyses på et senere
tidspunkt). 5 dages turen foregår sammen med andre
rejsende. Spørg på hotellet om en 'morgenmadspakke',
som I kan tage med i bussen. Det er som regel muligt.

Så begynder busturen mod Kanchanaburi, som ligger 130
km. vest for Bangkok. Her, ikke langt fra grænsen til

http://www.banchiangthairestaurant.com/
http://www.lebua.com/sky-bar
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Myanmar, finder I floden Kwai med den mindst lige så
berømte bro over floden. En bro, der på det nærmeste
blev udødeliggjort i 1957 i krigsfilmen af samme navn. På
trods af den noget mørke historie som dette sted også
bærer på, er det overordnede indtryk dog et område i
Thailand, som er rig på kultur og på fantastisk, smuk
natur. Grænseområdet mellem Thailand og Myanmar er
generelt kendt for sin bjergrige charme, hvis lige ikke
findes mange steder.

I forventes at nå frem til Kanchanaburi omkring kl. 09.00,
hvor I først skal besøge Thailand-Burma Railway Centre,
hvor I på bedste vis får præsenteret historien om
Thailand-Burma jernbanen. En lidt hårrejsende
fortælling. Herfra er der ikke langt til selve broen over
floden. I går en tur hen over broen og fornemmer
historiens vingesus.

Efter et par timer i Kanchanaburi fortsættes til jeres
teltcamp, der ligger ca. 90 km. væk, i nærheden af
nationalparken Saiyok. Beliggende direkte ved floden
Kwai Noi venter der en fantastisk naturoplevelse, hvor
det på det nærmeste kun er naturens egen lyde, der
forstyrrer. Det er thailandske nationalparker, når de er
bedst. Efter I har checket ind i jeres lækre 'safaritelt',
serveres der frokost.

Ved 14.00 tiden skal I på tur til Hellfire Pass Memorial
Museum, som er dedikeret til allierede soldater og
asiatiske arbejdere, der led døden under 2. verdenskrig i
disse ubønhørlige omgivelser, som fanger hos japanerne.
Hellfire Pass er navnet på en meget snæver udhugning i

klipperne, hvor toget kunne køre igennem, som en del af
Dødens Jernbane, som I kommer til at køre på om et par
dage.

Turen tilbage til teltlejren går via Hellfire Pass Walking
Trail, der går langs med flere passager af den gamle
jernbanestrækning og tager jer gennem flere forskellige
klippegennembrud. Et sted på ruten kan I komme op til et
udsigtspunkt i 110 m. højde og se ned i selve Hellfire
Pass.

Snart er I fremme i lejren, og det er tid til at slappe af.
Hvad med en tur i den naturligt skabte pool, hvorfra der
er en usigelig smuk udsigt til floden og de skovklædte
bjerge? Er I til mere aktivitet kan I låne en mountain bike
på campen og fx. køre til en nærliggende landsby.

Sørg blot for at være klar til middagen kl. 19.00. Nyd
middagen i Camp'ens restaurant og måske senere en
night cap under stjernerne.

Aktiviteter: River Kwai Museum, Besøg Hellfire Pass
Museum
Måltider inkluderet: Frokost og middag
Overnatning: Hintok River Camp

Dag 5: River Kwai | Hintok
River Camp
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Stå tidligt op og få en spirituel oplevelse. Ikke langt fra
lejren ligger et lokalt tempel, og hver morgen kommer
munkene ud i gaderne her for at modtage donationer fra
de lokale indbyggere. En gammel tradition, der holdes i
hævd overalt i Thailand. Modtager en munk en donation
fra en person, er det ensbetydende med, at munken
velsigner personen. Et utrolig smuk skik på alle planer.
Munke må ikke købe mad, og de må heller ikke spise efter
10.30 om morgenen, så derfor er det også for munkene
særdeles vigtigt.

Lån en cykel i camp'en og tag turen over hængebroen
frem til templet, hvor der venter jer en ekstraordinær
oplevelse. I kan være tilbage i teltlejren ved 7-tiden, hvor
der er disket op med dejlig morgenmad med alskens
herligheder.

Resten af dagen et helt på egen hånd til at slappe af, nyde
poolen, måske en gang massage i lejrens Spa (for egen
regning), tage på en sejltur på floden på en
bambustømmerflåde eller måske en tur ind til Erawan
vandfaldet i den nærliggende nationalpark.

Eneste faste punkt er aftenens middag, og der bydes til
bords igen kl. 19.00.

Aktiviteter: Tidlig morgentur til tempel med offergaver
til munke
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Hintok River Camp

Dag 6: River Kwai | Fra
Hintok River Camp til
River Kwai Jungle Rafts
I dag kan I sove en smule længere. Dog er der stadig
morgenmad kl. 07.00. Det er flyttedag, og Hintok River
Camp forlades. 2 dejlige dage i Boutique Camp'en er til
ende, men forude venter endnu 2 nætter på den
anderledes, men lige så herlige camp River Kwai Jungle
Rafts. Generelt er indkvarteringen på denne camp noget
mere rustik, og om nogen vil, mere autentisk end Hintok
Camp'en. Bl.a. er der ikke almindelig eletricitet.

Kl. 08.00 stiger I ombord i en longtail boat, der sejler jer
ned ad floden til River Kwai Jungle Rafts, der ligger som
et flydende hotel ved flodbredden. Der er forventet
ankomst til dette sted kl.09.00. Nyd den smukke sejlads i
de grønne, frodige omgivelser. Straks ved ankomsten er
der check in på jeres værelse. Resten af formiddagen er
på egen hånd ind til frokosten, der serveres kl. 12. Vil I
være lidt kulturelle indtil da, så kunne I besøge den
nærliggende landsby, der beboes af Mon-folket, en af
Thailands mange bjergstammer. Mon-folket har altid
levet her i grænseegnen mellem Thailand og Myanmar og
bærer noget af hvert land i sine sæder og skikke.
Samtidig lever Mon-folket helt i pagt med naturen.

Kl. 12.00 ringer klokken for frokost. Nyd maden i de
skønne omgivelser. Efter frokost er der dømt afslapning.
Man kan næsten ikke andet i de afslappende omgivelser.
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Nyd solen, få en gang massage (for egen regning), læs en
bog eller bare nyd stilheden og naturens egne lyde, fjernt
fra det moderne liv. For de mere aktive tilbyder resortet
forskellige aktivitetsmuligheder som kanoer, mountain
bike, vandreture i junglen mv. I tilfælde af at der er
omkostninger involveret i aktiviteterne er de for egen
regning.

Kl. 19.00 er der middag. Nyd middagen og det lækre
thailandske køkken. Der er ikke elektrisk lys om aftenen
og natten her. Her lyses der op af utallige
petroleumslamper, som giver stedet et ekstra romantisk
skær. Stedet har heller ikke et traditionelt A/C system,
men køles i stedet ned af et særligt øko-kølesystem
baseret på floden, som ligger under resortet.

Aktiviteter: Longtail boat på floden, besøg i lokal Mon
landsby, mulige aktiviteter gennem resortet
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: River Kwai Jungle Rafts

Dag 7: River Kwai | River
Kwai Jungle Rafts
Der er tidlig morgenmad kl. 07.00, og dagen i dag byder
på hele to naturoplevelser. Kl 08.00 er der afgang for den
første, som skal tage jer til det berømte Sai Yok Nai
vandfald. Jeres longtail boat tager jer up-stream til
vandfaldet. Dette vandfald blev berømt i 1877, hvor

kong Rama V besøgte det, badede i poolen, og der blev
efterfølgende skrevet digte til minde om besøget.
Vandfaldet ligger direkte ud til floden og vandet fosser
ud over klippekanten 10 m. oppe.

Det bedste kig til vandfaldet får man fra Sai Yok broen,
men det er muligt at komme helt tæt på vandfaldet med
en longtail boat. Det vil i så fald være for egen regning.

Så vender I retur til jeres camp for frokost og lidt
afslapning. Efter frokost er der afgang for dagens anden
udflugt til den store drypstenshule Lawa Cave, der er en
af de største og mest imponerende i nationalparken.
Hulen er 500 meter dyb, med en lille indgang og med
flere store huler med bjergtagende stalaktitter (dem, der
hænger ned fra loftet) og stalagmitter (dem, der står på
gulvet). Midt på eftermiddagen returneres der til jeres
flydende hotel for afslapning, en svalende dukkert, en
gang massage, eller hvad I nu har lyst til.

Middagen er som vanligt kl. 19.00.

Aktiviteter: Besøg ved Sai Yok vandfaldet og ved Lawa
Cave, mulige aktiviteter gennem resortet
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: River Kwai Jungle Rafts
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Dag 8: River Kwai -
Bangkok | Togtur på
'Dødens Jernbane'
Den sidste dag i nationalparken begynder med
morgenmad kl. 07.00. Der vil være tid til en sidste
dukkert i floden, hvis man har lyst, inden at der er check
ud kl. 11.00. Efter check ud går turen tilbage mod
Bangkok. På vejen vil der være flere stop. Det første vil
være for at spise frokost på en lokal restaurant. Herefter
går turen videre til Kanchanaburi, hvor I stopper ved en
af stationerne på Dødens Jernbane, som I efterfølgende
skal køre med en stund. Der venter jer en kort, men
meget historisk, køretur, der bl.a. kører hen over den
originale træviadukt til jernbanen, der blev bygget ind i
klippesiden. Det kommer til at knage og brage noget, når
I kører over viadukten. Men når det knager, så holder det
som bekendt! Under alle omstændigheder en anderledes
og uforglemmelig tur.

Herfra går turen videre mod Bangkok uden stop. I
forventes at være fremme kl. 19.00 ved det fælles
afsætningssted. Herfra kommer I selv til Holiday Inn på
Silom Road. Nyd aftenen i Bangkok.

Aktiviteter: Togtur på Dødens Jernbane
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Holiday Inn, Silom Bangkok

Dag 9: Bangkok - Trat -
Koh Kood | Transfer til
Trat og færge til Koh Kood
Der er meget tidlig afgang fra hotellet i dag, kl. 06.00.
Sørg for, at få hotellet til at lave en Breakfast Box til jer,
som I kan tage med på dagens køretur til Trat. Der er
nogle timers kørsel foran jer med forventet ankomst over
middag, i tide til at nå færgen, der sejler fra Trat til
tropeøen Koh Kood.

Der er forventet ankomst til Koh Kood kl. 14.00, hvor I
vil blive afhentet på kajen af personalet fra jeres valgte
hotel.

Herefter er det direkte til det valgte resort. Begge
resorts ligger på vestsiden af øen, hvor også de gode
strande og idylliske bugter ligger.

Away Resort

Away Koh Kood er indbegrebet af det tropiske
ø-refugium. Resortet tilbyder rummelige, luksuriøse
villaer, alle med egen private terrasse og havkig. Resortet
har det største aktivitetscenter på Koh Kood og kan på
den måde honorere ethvert kundeønske mht., hvad man
har lyst til at opleve. Så valget er helt jeres, om I blot vil
slappe af, nyde øens naturskønhed og bade i det lune
vand eller I vil supplere med nogle vand- eller
landbaserede aktiviteter som cykelture eller windsurfing.
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Blot for at nævne et par ting. I kan få det helt, som I vil
have det.

Cham's House

Cham's house ligger på Koh Koods syd-vestlige side på
en af øens bedste strande. Et ophold her på Cham's
house vil uden tvivl være noget I husker længe. Ikke blot
på grund af den smukke strand og de tropiske
omgivelser, men også på grund af den helt særlige
belysning som resortet byder på, når mørket falder på.
Her har man leget meget kreativt med lyset og de
forskellige lysindfald, der gennem brugen af
naturmaterialer og gennemtænkt design får lyset til at
skifte og skabes på forskellig vis afhængig af, hvor man er
på resortet. På Cham's House kan man slappe af og nyde
tilværelsen suppleret med forskellige aktiviteter alt efter
lyst. Det kunne være en gang island hopping, hvor man
sejler rundt til forskellige strande på øen, en tur til Than
Sanuk vandfaldet eller måske en lækker fiskemenu på en
af de mange, hyggelige restauranter i den lille
fiskerlandsby Baan Aow Salad. Mulighederne er mange.

Nyd dagen på denne, fredfyldte og smukke ø.

Måltider inkluderet: Morgenmad/morgenmadsbox
Overnatning: Away Resort eller Cham's House

Dag 10 - 13: Badeferie på
Koh Kood
De næste 4 dage skal I nyde de tropiske omgivelser på
Koh Kood.

Koh Kood

Beliggende ca. 330 km fra Bangkok er Koh Kood med
sine 129 km2 Thailands fjerdestørste ø. Øen er den
næststørste i dette område efter Koh Chang, der ligger
lidt nord for Koh Kood. Koh Kood ligger ca. 80 km. fra
fastlandet.

Thailand ser år for år flere og flere turister, men heldigvis
er der ikke så mange, der søger til denne del af Thailand,
så Koh Kood er stadig relativt uspoleret, og er på mange
måder et billede på det Thailand, som var for 10-15 år
siden.

Koh Kood er på mange måder en perfekt trope-ø, der kan
leve op til de billeder, mange har i hovedet med smukke,
stille bugter med klart, lunt vand, og kridhvidt,
pudderagtigt sand på stranden. Det hele på et bagtæppe
af kokospalmer, grønne gummitræer og farverige
bougainvilleaer, hibiscus og m.m.

Koh Kood hæger om sit lidt mere rustikke image, og øen
er stadig ikke fyldt op af 4 - 5 stjernede resort og
larmende strandboder og barer. Her er på alle måder
roligt og fredeligt med mulighed for at finde sin egen
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drømmestrand.

Det er på den sydvestlige del af øen, at man finder de
mange idylliske bugter med det stille, fine vand, og i
sagens natur er det også her at alle de charmerende
resorts ligger.

Øen er meget bjergrig og med masser af regnskov. Trods
øens måske noget uvejsomme terræn er infrastrukturen
rimelig. Der er ingen offentlig transport, så vil man rundt
på øen er en scooter den mest bekvemme og smidige
transportform. Ellers kan man altid få et lift af de venlige
lokale.

Som nævnt er Koh Kood ikke en party-ø, som Phuket
eller Koh Samui, men det er heller ikke det, man søger
her. Barer og restauranter ligger typisk inde på de
forskellige resorts.

Bedste rejsetidspunkt til Koh Kood

Det bedste tidspunkt at besøge øen er helt sikkert
mellem december og marts. Her er varmen tålelig, og
havet er stille og roligt og ideelt for at snorkle og svømme
generelt. Fra maj til oktober er der monsun i området, og
havet er noget mere voldsomt. Meget er lukket i den
periode, omend de fleste hoteller er åbne.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Away Resort eller Cham's House

Dag 14: Afrejse fra Koh
Kood | Transfer til
Bangkok lufthavn |
Hjemrejse
Der er afrejse fra Koh Kood i dag med direkte kørsel til
Bangkoks lufthavn, hvorfra der senere på aftenen er fly
hjem til Danmark.

OBS! Det er muligt at forlænge turen med flere dage i
Bangkok eller på Koh Kood. Hør nærmere om
mulighederne.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 15: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Vejret i Thailand
Hvornår er det bedst at rejse til Thailand? Læs mere her.

/asien/thailand/vejret-i-thailand


Priser og afgange

da

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

Rejseperiode 1. jan. - 30. apr.  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
19.948,00 DKK

Rejseperiode 1. maj. - 15. okt.   - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
18.698,00 DKK

Rejseperiode 16. okt. - 14. dec.  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
19.948,00 DKK

Rejseperiode 15. dec. - 31. dec.  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
24.898,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 9.950



Hvad er inkluderet i prisen?

da

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 Danmark - Bangkok (Thailand) t/r inkl. skatter og
afgifter

Privat transfer fra Bangkok lufthavn til hotel i
Bangkok

2nætter på 4-stjernet hotel i Bangkok inkl.
morgenmad

Udflugt i Bangkok: Backwaters of Bangkok &
Temple Delights' inkl. frokost

5dage / 4 nætters "Lazy Days on River Kwai" tur
inkl. transport med bl.a. longtail-båd, forplejning og
aktiviteter

2nætter på Hintok River Camp med helpension

2nætter på River Kwai Jungle Rafts med helpension

Togtur med den historiske Dødens Jernbane ved
River Kwai

1nat på 4-stjernet hotel i Bangkok inkl. morgenmad.

Privat transfer fra hotellet i Bangkok til Trat

Færge fra Trat til Koh Kood t/r

5nætter på Away Koh Kood eller Cham's Koh Kood
inkl. morgenmad

Privat transfer fra Trat til lufthavnen i Bangkok

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/thailand/bangkok-river-kwai-og-eksotisk-badeferie-22093?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/thailand/bangkok-river-kwai-og-eksotisk-badeferie-22093%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

