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15 dages rundrejse i Thailand på første klasse. I besøger 3
klassiske rejsemål i Thailand: Bangkok, Chiang Mai og Hua Hin.
Alle elementer er førsteklasses lige fra de 5 stjernede hoteller til
oplevelserne undervejs. Intet er overladt til tilfældighederne på
denne luksustur i Thailand, der byder på lige dele kultur, historie
og afslapning i tropiske omgivelser.

Thailands pulserende og fantastiske hovedstad,
Bangkok

Thailands kulturelle vugge, Chiang Mai

Badeferie i smukke Hua Hin

Bo på flotte 5-stjernede hoteller bl.a. på historisk
hotel i Hua Hin



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark om eftermiddagen.

Dag 2: Ankomst til
Bangkok. Transfer til
Royal Orchid Sheraton, 5*
I ankommer til Bangkok om morgenen, og der er
arrangeret privat transfer til jeres hotel i Bangkok, det
herlige hotel Royal Orchid Sheraton, der ligger direkte
ved Chao Praya floden. Et virkeligt lækkert hotel med to
store dejlige pools, fitness center, lækre restauranter mv.
Ikke langt fra hotellet ligger en skytrain-station, der let
kører jer rundt til de gængse turistområder. Hotellet har

shuttlebåd til stationen fra tidlig morgen og til ganske
sent - check tidsplanen på hotellet. Resten af dagen er på
egen hånd. Lige ud for hotellet sejler også den offentlige
flodtaxa, der bl.a. kan sejle til Grand Palace (Tha Thien
Pier 8). Det er utrolig nemt og billigt, - man betaler om
bord på båden.

Bangkok er de senere år kåret til en af verdens mest
populære byer på grund af byens overvældende mængde
af kulturelle attraktioner, fantastiske shopping malls,
charmerende gadekøkken og hippe restauranter og
caféer. Med hele 4 dage i Bangkok har I virkelig god tid til
at opleve de fleste af byens usædvanlige attraktioner.
Det thailandske køkken er jo legendarisk, men andre
køkkener er rigt repræsenterede i Bangkok og er
supergode også. Med hensyn til at spise og drikke kan vi
foreslå:

En drink på toppen af State Tower - Sky Bar - skal
man næsten nå. Et mageløst skue ud over hele
Bangkok. Relativt dyre drinks, men det er umagen
værd. Anstændig påklædning kræves. Ingen
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cowboybukser, sportsko, havaianas eller lign.
accepteres.
Alternativt Moon Bar på toppen af Banyan Tree på
Sathorn Road. Stadig anstændig påklædning.
Et måltid på hippe Issaya - er en oplevelse i sig selv
Ban Chiang - en klassiker i Bangkok
Hotel Orientals buffet er uovertruffen og en drink i
Bamboo Bar er en selvfølge.
Hotel Kempinski i Bangkok kan prale med Sra Bua,
som er danske Kiin Kiins thailandske
søsterrestaurant - udsøgt.
Kan I nå at handle er Paragon fantastisk
(Kempinski ligger lige ved siden af)

Overnatning: Royal Orchid Sheraton, 5*

Dag 3: Bangkok. Aktivitet:
Cykeltur i Bangkok
Efter morgenmaden er det tid til en helt ekstraordinær
oplevelse i Bangkok. Når man har oplevet den hektiske
trafik i byen, er den første tanke nok ikke, at man vil på
en cykeltur her. Men det er det I skal, - og det er en
kanonoplevelse, hvor I kommer helt tæt på et Bangkok,
som I ellers ikke for mulighed for at opleve.

Cykelturen foregår på begge sider af floden. I begynder
på den turistede side af floden, hvor I først kommer ad

noget trafikerede veje, men ganske snart tager guiden jer
'backyards' ind i de smalle gyder, hvor livet leves
adstadigt, og hvor der er mange spændende
foretagsomme virksomheder - store som små! I bevæger
jer langsomt ned mod floden, hvor I fragtes over på den
anden side til de mere uturistede dele af Bangkok, det
der også hedder Klongerne, og som I skal se en anden del
af i morgen. Her er der bygget eleverede cykelstier - ca. 1
meter over vandoverfladen, og her cykler man rundt og
kommer helt tæt på dagliglivet i Bangkok.

Tiden flyver, og snart vender I retur over floden igen og
fortsætter cykelturen ad særdeles små og snævre gyder,
ja, man tror faktisk, at man nogen steder kører igennem
folks stuer! En utrolig oplevelse, som man kan glæde sig
til. Husk at hilse hjerteligt - Thai'er er særdeles gæstfrie
selv!

I er tilbage på hotellet ud på eftermiddagen og resten af
dagen er på egen hånd.

Overnatning: Royal Orchid Sheraton, 5*
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 4: Bangkok. Aktivitet:
Mahachai Train Spotting
Beyond Bangkok
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Efter morgenmaden venter endnu en spændende og
anderledes oplevelse i Bangkok. I skal ud og køre med
lokalt tog og opleve en side af Bangkok, som man normalt
ikke kommer i kontakt med. I stiger ombord på toget og
kører forbi farverige træhuse, smukke landskaber og små
lokale togstationer. Toget stopper i Mahachai, hvor et
lokalt fiskemarked omringer toget. Mahachai er kendt for
sin friske fisk og sine friske krabber, der hver dag
kommer bringes fra havet og op ad floden til markedet. I
skal naturligvis smage på fisken på en lokal
fiskerestaurant.

Efter frokosten krydser i floden og sætter jer i toget, der
kører retur mod Bangkok. I kører gennem flade
landskaber med bl.a. saltsøer inden I når frem til Bangkok
og til det berømte Mae Khlong marked, der ligger helt op
til togskinnerne. Ofte bredder markedet sig også på
skinnerne og når toget kommer fjernes boderne hurtigt
for igen at blive sat op når toget har passeret. En helt
surrealistisk oplevelse, men ikke desto mindre sand og
virkelig! En rejse igennem en tidslomme i Bangkok, som
besøgende her sjældent oplever.

I vender tilbage til hotellet og har resten af dagen på
egen hånd. Vi kan forslå:

Tag flodtaxien til Pier 8 Tha Tien og stå her. Både
Grand Palace og det smukke Wat Po med den
liggende Buddha kan I gå til herfra
Besøg Teal Mansion Vimanmek
Gåtur i Lumpini Park
Besøg Jim Thompson's House. Husmuseum hvor

legendariske Jim Thomson (JT) boede. JT
grundlagde den thailandske silkeindustri og
forsvant på mystisk vis i Malaysia i 1960'erne
Wat Saket, eller Golden Mount som det også
kaldes
Chatuchak market. Bangkoks kæmpestore marked
med ALT hvad tænkes kan. Gode køb er virkelig
muligt.
En Spaoplevelse? Jeres hotel har en fin Spa ellers
prøv det ultimative hos Oriental Spa på Oriental
Hotel

Overnatning: Royal Orchid Sheraton, 5*
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 5: Bangkok - Chiang
Mai. Transfer til hotel
Anantara, 5*
Der er afgang fra hotellet i Bangkok med privat transfer
til lufthavnen, hvor flyet til Chiang Mai venter. Der er ca.
1 times flyvning til Chiang Mai, og flyvepladsen ligger
ganske nær byen, hvorfor I hurtigt vil være fremme på
jeres lækre hotel i Chiang Mai. I skal bo på det
superskønne Anantara Chiang Mai, der ligger centralt og
smukt ned til Ping-floden, der løber gennem byen.
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Chiang Mai er det nordlige Thailands hovedstad og var
hovedstad i det tidligere kongedømme Lanna. Chiang
Mai er på mange måder Thailands kulturelle og åndelige
hjerte med sine mange, gamle templer, som oftest
beliggende i byens historiske bydel. Udenfor den gamle
bydel er Chiang Mai en moderne storby på godt og ondt
med travle gader, moderne butikker, stormagasiner og
restauranter og caféer.

I dag har I det meste af dagen på egen hånd. Brug evt.
dagen på at vandre rundt i den historiske,
muromkransede, gamle bydel og nyd de smukke gamle
templer. Indenfor murene på den gamle bydel er tempoet
helt anderledes, primært på grund af de noget smalle
gader mange steder.

Der er talrige templer i den gamle bydel, men de mest
kendte og smukkeste er:

Wat Phra Singh
Wat Chedi Luang
Wat Phan Tao, som ligger lige ved siden Chedi
Luang. Et helt anderledes tempel med sin unikke
teaktræskonstruktion og udseende generelt.
Måske det smukkeste tempel i Chiang Mai.

Desuden har Chiang Mai et kæmpemæssigt Nigth
Market, hvor stort alt kan købes. Gå ikke glip at at prutte
om priserne her - det skal man for det er en del af hele
'gamet' og forventeligt at gæsterne gør det.

Overnatning: Anantara Chiang Mai

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 6: Chiang Mai. Dagen
på egen hånd
En hel dag på egen hånd til at slappe af på det pragtfulde
hotel og opleve mere af byen. Vi kan anbefale, at I tager
lidt udenfor byen og besøger det berømte, gyldne
buddhist tempel, Doi Suthep, der ligger på bjerget Doi
Suthep med en mageløs udsigt over byen. Doi Suthep er
et af Thailands helligste templer og siges at rumme et
stykke af Buddhas skulder i den gyldne stupa. Der er 300
trapper op til templet, når først I er ankommet til Doi
Suthep.

På vejen til Doi Suthep kan I evt. besøge det historiske
kloster Wat Suan Dok, som siges at rumme den anden del
af Buddhas førnævnte skulder. Wat Suan Dok blev
påbegyndt i 1373. Et kloster/tempel lidt udenfor 'the
beaten track', og dermed heller ikke turistet. Bestemt en
fin oplevelse.

Tag en tuk-tuk, aftal prisen på forhånd og den kører jer
gerne til begge steder og venter på jer. Betal ikke før I er
hjemme igen!

Overnatning: Anantara Chiang Mai
Måltider inkluderet: Morgenmad
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Dag 7: Chiang Mai.
Aktivitet: Happy Elephant
Care
Efter morgenmaden er det tid til elefanter. I skal besøge
et elefanthjem, hvor I kan opleve elefanterne i deres helt
naturlige omgivelser. I hjælper mahout'en med at passe
disse majestætiske dyr. I vil komme helt tæt på
elefanterne, når I mader dem, vasker dem og tilbringer
tiden med dem, - men helt på elefantens præmisser. Alt
foregår i helt små grupper for ikke at 'skræmme'
elefanten og dermed tillade dyret at få mere tillid og
tryghed overfor menneskene.

Vær opmærksom på at elefanthjemmet IKKE tillader, at
der rides på elefanterne eller andre aktiviteter, der kan
skade dyret. I stedet har dagens aktivitet til hensigt at
give både jer og elefanten en rigtig god og glad dag.

Efter besøget ved elefanthjemmet vender I retur til jeres
hotel i Chiang Mai. Nyd resten af dagen på egen hånd.

Overnatning: Anantara Chiang Mai, 5*
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 8: Chiang Mai.
Aktivitet: Hidden Chiang
Mai Food & Bike Tour
Efter morgenmaden er det tid til at være aktiv. I skal på
cykeltur i Chiang Mai og opleve byen 'off the beaten
track' i en kombination med en gourmetoplevelse. På
denne cykeltur kommer I gennem dele af byen, som
besøgende sjældent ser, bl.a. det livlige ungdoms- og
studentermiljø, der er i byen. På vejen rundt får I smagt
på lokale delikatesser, og jeres erfarne guide giver jer en
grundig indføring i Chiang Mais fantastiske historie og
kultur. Så det eneste I skal have med er jeres åben sind,
jeres nysgerrighed og jeres sunde appetit.

En anderledes oplevelse, der tager jeg bag byens ellers
travle facade, og giver jer en oplevelse af at komme lidt
tættere på det ægte Chiang Mai.

Overnatning: Anantara Chiang Mai, 5*
Måltider inkluderet: Morgenmad
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Dag 9: Fly Chiang Mai -
Bangkok. Privat transfer
til Hua Hin
Der er afgang fra jeres hotel med privat transfer til
lufthavnen, hvor flyet, der skal tage jer retur til Bangkok,
venter. Der er godt en times flyvning til Bangkok. I
Bangkok venter jeres private transfer, der skal køre de
ca. 3 timers til Hua Hin, en af de ældste feriebyer i
Thailand. Hua Hin ligger på vestsiden af Siam-bugten og
frister med godt vejr hele året. Den thailandske konge
Rama d. VI havde sin sommerbolig her i Hua Hin, hvilket
siger noget om områdets kvalitet.

Hua Hin har ikke helt det samme 'tropeø-præg' som man
måske kender fra de mere kendte ferieøer som Phuket,
Samui, Koh Chang mv., men imponerer så på andre
områder med sin hyggelige gamle bydel, de hyggelige
piers med de dejlige fiskerestauranter og den generelt
rigtig hyggelige by med åbne gadekøkkener, markedet
mv. Stranden er rigtig fin og vandet upåklageligt.
Desuden ligger der her det ene fantastiske resort efter
det andet - side om side - så langt øjet rækker.

I skal bo på det fornemme Centara Grand Beach Resort
Hua Hin, der er utroligt smukt hotel, bygget i 1920'erne,
på en tid hvor jernbaneføringen fra Bangkok til Malaysia
var ved at transformere Hua Hin fra en lidt søvnig
fiskerlandby til Thailands første feriested. Hotellet blev
bygget i stil med tidens tand og stil, som var præget af

englændernes 'colonial style'.

Hotellet blev oprindeligt kaldt for 'Railway hotel' og
betragtes i dag som en af Østens 'Grand Hotels' på linie
med hotellerne Eastern & Oriental i Penang, Raffles i
Singapore og Oriental i Bangkok.

Hotellet er nænsom udvidet og restaureret med respekt
for at bevare fortidens elegance og aura. Hotellet ligger
smukt direkte ved stranden med fantastisk udsigt over
havet og ligger i øvrigt centralt i forhold til Hua Hin.

Overnatning: Centara Grand Beach Resort Hua Hin, 5*
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 10-13: Hua Hin. På
egen hånd
I har hele 4 dage til at nyde opholdet på det smukke hotel
og i Hua Hin. Det skønne hotel lægger totalt op til
afslapning ved poolen, en gang massage og en gåtur langs
stranden. Bemærk at der typisk IKKE er nær så mange
solsenge på stranden her, som andre steder. Men vil man
ud og se lidt er her nogle forslag:

Huay Mongkol Temple

Et tempel med en ophøjet ro. Templet domineres af en
gigantisk Buddha, den største i Thailand. Wat Huay
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Mongkol templet ligger 40 min. kørsel fra hotellet.

Khao Sam Roi Yod National Park

Nationalparken Khao Sam Roi Yod, også kaldet 'Three
Hundred Mountain Peaks', er fuld af de karakteristiske,
høje klippeformationer i kalksten, som man ser alle
steder i Thailand. I nationalparken møder I således et
klippefyldt landskab med klippegrotter suppleret med
smukke kystlandskaber og strande. Højdepunktet er den
kongelige pavillon i klippegrotten Phraya Nakhon Cave.
Parken er hjemsted for masser af forskellige fugle og et
par typer af aber. Ved kysten er det muligt at spotte
delfiner, omend det er sjældent. Det er muligt at vandre
og cykle i nationalparken.

Khao Sam Roi Yod nationalpark er en lille times kørsel fra
hotellet. En flot natur- og kulturoplevelse.

Mrigadayavan Palace

Kong Rama d. VI byggede dette smukke sommerslot i
teaktræ i året 1923. Slottet består af 16 bygninger på
pæle og delt op i 3 grupper af bygninger, hvor
Bisansagara-området var kongens personlige kvarter og
Samudabiman-området var dronningens og hendes hof'
kvarter. Kong Rama d. VI planlagde slottets indretning og
design sammen med den italienske arkitekt Ercole
Manfredi, og stilen er en kombination af thai/victoriansk
stil. The Mrigadayavan Palace ligger ca. 30 min. kørsel fra
hotellet.

Plearn Wan Vintage Village

Ca. 20 min. kørsel fra hotellet finder I denne museumsby,
hvor I kan få en fornemmelse af en svunden tid i Hua Hin
med replikaer af de 2-etagers butikshuse, som fandtes
dengang. Husene er indrettede med bl.a. souvenirs, og
der er ligeledes også caféer hvor man tilbyder Thai kaffe
brygget på traditionel thai måde.

Golf

Er man til golf er der masser af lækre golfbaner i Hua Hin

Overnatning: Centara Grand Beach Resort Hua Hin, 5*
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 14: Transfer fra Hua
Hin til Bangkok. Hjemrejse
Der er afgang fra jeres hotel ud på dagen. Jeres private
transfer tager jer til lufthavnen i Bangkok, hvor I sidst på
aftenen flyver tilbage til Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad
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Dag 15: Ankomst til
Danmark
I lander i Kastrup lufthavn tidligt om morgenen.

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

/asien/thailand/vejret-i-thailand


Priser og afgange
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Rejseperiode Hele året  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
24.698,00 DKK



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 - Bangkok - Chiang Mai t/r inkl. skatter
og afgifter

12 overnatninger på 5 stjernede hoteller inkl.
morgenmad

Privat lufthavnstransfer i Bangkok, Chiang Mai og
Hua Hin t/r

Udflugt: Mahachai Trainspotting beyond Bangkok

Udflugt: Backwaters & Bangkok

Udflugt: Happy Elephant Care

Udflugt: Hidden Chiang Mai Food & Bike Tour

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

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/rundrejse-i-thailand-pa-forste-klasse-6721?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/thailand/rundrejse-i-thailand-pa-forste-klasse-6721%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

