Tropisk ø-hop i det sydlige
Thailand

Her har I muligheden for at komme på en vidunderlig badeferie i
det sydlige Thailand, hvor I kommer til at opleve Koh Lanta, Koh
Ngai, Koh Mook og Koh Kradan. Det er en klassisk ø-hop
rundrejse, hvor I får det bedste, som Thailand kan byde på af
fantastiske tropestrande, en helt unik natur og krystalklart lunt
vand. Undervejs skal I bo nogle steder, hvor I vil blive forkælet af
omgivelserne med hvide sandstrande, palmer og vand, der
indbyder til en svømme- eller snorkletur.

18 dage
Fra-pris pr. person i kr.

21.148,-

Dertil kan I tilføje thailændernes berømte venlighed, det
guddommelige køkken og de billige, kølige drinks, og I har
opskriften på en badeferie i et tropisk paradis og en
rejseoplevelse i absolut topklasse.

I får et tropisk eventyr med en god rytme og bor
hyggelige steder
Oplever fire forskellige, smukke tropeøer i
Andamanhavet
I kommer til at bo på fire lækre resorts
Besøger den lille og næsten uberørte ø Koh Kradan
Har mulighed for at udforske Thailands
guddommelige køkken
I får en badeferie i topklasse

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afgang fra Danmark mod Krabi i Thailand. Der er
ankomst til Krabi dagen efter afrejse.

Dag 2: Ankomst til Krabi |
Transfer til Koh Lanta
I ankommer til Krabi i løbet af dagen. Efter I har fået jeres
bagage udleveret, vil I blive transporteret til Rawi Warin
Resort & Spa med minivan og færge. De næste 6 nætter
skal I slappe af på dette lækre resort med mulighed for at
tage på opdagelse rundt på øen Koh Lanta.
Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Overnatning: Rawi Warin Resort & Spa | Deluxe Room
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Dag 3-7: Koh Lanta
Nyd dagene på Rawi Warin Resort & Spa, der udover
afslapning på den smukke sandstrand eller ved poolen
også byder på mulighed for spændende aktiviteter på
selve Koh Lanta og i det smukke ø-hav i Phang
Nga-bugten. Dagene er helt på egen hånd til at gøre lige
netop, hvad I er interesserede i. Hotellet hjælper gerne
med udflugter, aktiviteter m.m.
Warin Spa
Warin Spa er anlagt i en moderne udgave af et
traditionelt thailandsk hus og skabt med en afslappende
atmosfære midt i den frodige tropiske vegetation i
harmoni med naturen. Her tilbydes flere forskellige
spa-behandlinger, der inkluderer ansigtsbehandlinger,
kropsmassager samt manicure og pedicure. De erfarne
terapeuter kombinerer det bedste af Thailand med
vestlige teknikker ved kun at bruge de fineste naturlige
produkter. I kan vælge mellem de fem private
spa-værelser eller luksus-suiten, der hver har et
dampbad og en udendørs jacuzzi.
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Koh Lanta Old Town

Infinity Ozone Pool
Den 1.000 kvm store pool ligger med en fantastisk udsigt
over havet. Der findes også børnepool med tilhørende
vandrutsjebane.
Ocean pool
En flydende gangbro i havet fører ud til en helt ny
svømmeoplevelse. Det 50 kvadratmeter store havbassin
giver mulighed for at svømme sikkert i havet eller tage en
uovertruffen solnedgang med havudsigt.
Lap Exercise pool
Er I mere til en tradtionel swimmingpool, er den 16 x 4
meter store Lap Exercise Pool lige noget for jer. Den er
beliggende nær Ozone Infinity Pool.
Hillside pool
Denne smukke og hyggelige pool ligger omgivet af
tropisk vegetation med udsigt over Andamanhavet.
Thai-boksning
Har I lyst til at stifte bekendskab med thai-boksning, står
professionelle trænere til rådighed med en basis
introduktion (mod ekstra betaling). Thai-boksetræning er
forbeholdt gæster på 16 år og derover.
Motioncenter
Limitless Club er et veludstyret indendørs motionscenter
med udvalgte træningsmaskiner og andet
træningsudstyr. Der er kun adgang for personer på 16 år
og derover.
Yoga
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Her arrangeres undervisning med professionelle
instruktører i enten gruppe- eller private lektioner
(ekstra betaling kan forekomme).
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Rawi Warin Resort & Spa | Deluxe Room

Dag 8: Koh Lanta-Koh
Ngai
Efter I har spist morgenmad, sejler I videre med færge til
Koh Ngai, hvor I de næste 3 nætter skal bo på Thanya
Beach Resort.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Thanya Beach Resort | Garden View
Bungalow

Dag 9-10: Koh Ngai
Thanya Beach Resort åbnede i 2008 på øen Koh Ngai,
der er en lille ø i Koh Lantas nationalpark og stadig en
hemmelig paradisø for dem, der leder efter ro og
afslapning med naturskønne omgivelser. Resortet
tilbyder luksuriøs indkvartering i thailandsk stil på
stranden med komfort og privatliv omgivet af tropiske
haver og skov langs det fredfyldte turkise hav og de

www.benns.dk

Sivalai Beach Resort på Koh Mook

hvide sandstrande. Her er ingen TV på værelserne, da I
opfordres til at slappe helt af og slippe for enhver
bekymring om, hvad der sker alle andre steder.
Resortet har en stor swimmingpool med liggestole.
Derudover tilbydes der vandaktiviteter såsom snorkling,
dykning og bådture, som kan arrangeres sammen med
daglige udflugter til de omkringliggende øer. I finder også
en romantisk restaurant ved vandet og en 'chillout'-bar.
Det er også muligt at få traditionel thailandsk massage på
stedet.
Rim Talay Restaurant
Den moderne restaurant er etableret på et udendørs
dæk med panoramaudsigt over det turkisblå hav. Her
tilbydes der frisk mad i form af en bred vifte af autentiske
retter sammen med thailandske fusionsfisk og skaldyr.
De erfarne kokke tilbereder friske og læskende retter
med et udvalg af thai-vine fra Monsoon Valley.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Thanya Beach Resort | Garden View
Bundalow

Dag 11: Koh Ngai-Koh
Mook
Start dagen med at nyde jeres morgenmad på resortet. I
løbet af dagen vil I blive transporteret med en
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longtail-båd til naboøen Koh Mook, hvor I skal bo de
næste 3 nætter på det fantastiske Sivalai Beach Resort.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Sivalai Beach Resort | Standard Villa

Dag 12-13: Koh Mook
Det eksotiske Sivalai Beach Resort er beliggende på øen
Koh Mook på en fantastisk kappe af hvidt sand med
palmer. De uberørte strande og det klare turkise vand,
der er rigt på havliv, er synlige fra begge sider af resortet
og omgiver resortet i ærefrygtindgydende naturlig
skønhed.
Koh Mook er en pragtfuld ferieø ud for Trang-kysten, og
den har det, der skal til for at give jer en naturoplevelse
med ro i sindet fra resortets bekvemmeligheder. Her er
der lagt op til at slippe alle bekymringer, og mens I bor i
de romantiske strandvillaer, er der mulighed for at blive
forkælet i den beroligende spa og spise friske fisk og
skaldyr samt lokale og internationale retter i
restauranten.
Koh Mook
Koh Mook er en del af Had Chao Mai National Park og
ligger blot 9 kilometer ud for kysten fra fastlandet. Øens
vestkyst er bjergrig med høje klipper og en
klippekystlinje, hvor den østlige del har en flad slette
med hvide sandstrande og den spektakulære kappe ved
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Longtail-både på Koh Mook

Hua Laem Beach.

unikt spændende fauna er resortet et malerisk feriested
på en tropisk ø.

Øen er den tredjestørste i Trang-havet, men alligevel lille
nok til at man nemt kommer rundt på motorcykel, cykel
eller til fods. Koh Mook er hjemsted for den
spektakulære Morakot-grotte, også kendt som Emerald
Cave, en 'must see'-attraktion på øens vestkyst.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Sivalai Beach Resort | Standard Villa

Dag 14: Koh Mook-Koh
Kradan
I løbet af dagen vil I blive sejlet til rejsens sidste ø, Koh
Kradan, i en longtail-båd. Her skal I bo de sidste 3 nætter
på The Sevenseas Resort.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The Sevenseas Resort | Deluxe Room

Dag 15-16: Koh Kradan
Sevenseas Resort ligger fredfyldt på en rolig ø, blot en
kort bådtur væk fra Trang på Thailands sydøstlige kyst.
Med det glitrende hvide sand, det krystalklare havvand i
blå nuancer, en række levende flora samt et udvalg af
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Resortet byder på en række spændende aktiviteter, som
gør opholdet til en spændende oplevelse. Rundt om hele
øen er der et smukt koralrev, som er et paradis for
snorkeling og dykning. Er I mere til at være aktiv oven på
vandet, er der mulighed for at leje både kajak og
paddle-board.
På selve resortet finder I en lækker swimmingpool med
solsenge lige ved siden af Barnacles Bar, så I kan nyde en
drink, mens I slapper af ved poolen.
Koh Kradan
Koh Kradan udgør lige som Koh Mook en del af Hat Chao
Mai National Park, der blev etableret i 1981 som et af
Thailands nationalpark-reservater og dækker et område
på mere end 230 kvadratkilometer. Folk er blevet
tiltrukket af parkens charme, da det er den mindst
udviklede region i Thailand, og som sådan bevarer den
stadig meget af sin naturlige skønhed.
Koh Kradan er en uberørt ø uden butikker, veje og
larmende køretøjer. Der findes ingen landsbyer, banker
eller pengeautomater. Til gengæld byder øen på
pudderhvide sandstrande og krystalklart vand med
koralrevet nedenunder, der strækker sig fra stranden og
rundt om hele øen.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The Sevenseas Resort | Deluxe Room
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Lokale indbyggere på Koh Mook

Dag 17: Hjemrejse
I afhentes på hotellet om formiddagen, og I begiver jer nu
retur mod lufthavnen i Krabi, hvor hjemrejsen til
Danmark begynder senere på dagen.

Dag 18: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen efter en
dejlig rejseoplevelse i smukke Thailand.

Vejret i Thailand
Hvornår er det bedst at rejse til Thailand? Læs mere her.
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Priser og afgange
Rejseperiode Januar-marts - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
25.298,00 DKK

Rejseperiode April - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
22.598,00 DKK

Rejseperiode Maj-oktober - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
21.148,00 DKK

Rejseperiode November-december - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
25.298,00 DKK
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Krabi (Thailand) t/r inkl. skatter og
afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture, der ikke er nævnt i programmet

Lufthavnstransfer med minivan og færge til hotel på
Koh Lanta

Forplejning, medmindre andet er oplyst

6nætter på Koh Lanta inkl. morgenmad

Drikkepenge, medmindre andet er oplyst

Transfer med færge fra Koh Lanta til Koh Ngai

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

3nætter på hotel på Koh Ngai inkl. morgenmad

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Transfer med longtail-båd fra Koh Ngai til Koh Mook
3nætter på hotel på Koh Mook inkl. morgenmad
Transfer med longtail-båd fra Koh Mook til Koh
Kradan
3nætter på hotel på Koh Kradan inkl. morgenmad
Transfer fra Koh Kradan med båd og minivan til
lufthavnen i Krabi
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

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