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Rawi Warin Resort & Spa er et 5-stjernet luksusresort på Koh
Lanta i Thailand, der ligger på en smuk strækning af Klong
Toab-stranden og en bjergskråning dækket af frodig tropisk
regnskov. Resortets 185 værelser, villaer og suiter er designet i
sydlig thailandsk stil, der skaber ro med en afsondret atmosfære.
Resortets beliggenhed er perfekt til at opleve og udforske Koh
Lantas attraktioner og seværdigheder som strandene Klong Nin
Beach og Khlong Khong.

Slap af på en uberørt sandstrand

Store smagsoplevelser fra 7 restauranter og barer

Selvforkælelse i spaen

4 swimmingpools



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Thailand. Der vil være et
flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Thailand
Efter ankomst til den internationale lufthavn i Krabi
fortsætter rejsen med minibus direkte til Rawi Warin
Resort & Spa på øen Koh Lanta.

De næste 7 eller 12 nætter venter jer et fantastisk
ophold på dette 5 stjernede resort, der ligger på Koh
Lantas vestlige side i vidunderlige tropiske omgivelser og

direkte adgang til den skønneste sandstrand.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Rawi Warin Resort & Spa

Dag 3-8 eller dag 3-13:
Ophold på Rawi Warin
Resort & Spa
Nyd dagene på Rawi Warin Resort & Spa, der ud over
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 m.m..

Warin Spa
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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 luksussuiten, der hver har et dampbad
og en udendørs jacuzzi.

Infinity Ozone Pool
Den 1.000 kvm store pool ligger med en fantastisk udsigt
ud 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 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 ud 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
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.

Bibliotek
Resortets bibliotek har et bredt udvalg af bøger på
mange forskellige sprog, der dækker mange forskellige
emner og genrer.

Yoga
Her arrangeres undervisning med professionelle
instruktører i enten gruppe- eller private lektioner
(ekstra betaling kan forekomme).

Monkey Kids Club
Monkey Kids Club er et sted, hvor børn kan lege og få
nye venner fra hele verden. Det farverige rum, der er
fyldt med legetøj, spil og bøger, giver børnene plads til at
bruge deres fantasi.

Butik
Bo-Bo Souvenir & Gift Shop tilbyder et udvalg af
souvenirs, kunst, kunsthåndværk og naturlige produkter
lavet af lokalsamfundet, der kan købes som gaver til
venner og familie derhjemme.
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Måltider inkluderet: Morgenmad hver dag
Inkvartering: Rawi Warin Resort & Spa

Dag 9 eller dag 14:
Hjemrejse
Der er arrangeret transfer med minibus tilbage til den
internationale lufthavn i Krabi, hvorfra rejsen går tilbage
til Danmark. Der vil være et flyskifte på vejen tilbage.

Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /
Forplejning ombord på flyet

Dag 10 eller dag 15:
Ankomst til Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Indkvartering på Rawi
Warin Resort & Spa

Deluxe Room er beliggende på en frodig tropisk
bjergskråning med fremragende udsigt til en fantastisk
solnedgang over havet eller fredelig jungleudsigt fra
værelsernes store balkoner. De 45 kvm store værelser er
udført med naturlig trægulv og morderne thailandske
detaljer.

Pond Room har højt til loftet, hvilket giver en oplevelse
af luftig atmosfære, der er perfektioneret af det unikke
skildpaddeformede tag og de smukke lotusdamme.
Værelserne er beliggende i hjertet af resortet og
udstyret med en stor altan, træmøbler og håndlavet
thailandsk kunst. De 45 kvm store værelser har en
fantastisk havudsigt eller udsigt til den smukke have.

Villa har en fascinerende beliggenhed på en
bjergskråning, hvilket giver et enestående privatliv samt
en fantastisk udsigt. De 50 kvm store villaer er
rummelige med hvælvede lofter, teaktræsmøbler og
trægulve er i sublim harmoni med de naturlige
omgivelser.

Beachfront Pool Villa har en udsigt med betagende
solnedgang og direkte adgang til en lang strækning af
blødt hvidt sand. De 150 kvm store villaer har en
terrasse med egen swimmingpool, hvortil der er adgang
fra både soveværelset og stuen. Soveværelset er
indrettet efter at skabe en fantastisk havudsigt, mens
stuen er møbleret med tropiske møbler og moderne
underholdning.



Auntie Mae | Rawi Warin Resort & Spa

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

Restauranter og barer på
Rawi Warin Resort & Spa
Golden Pond
Restauranten med den fredelige atmosfære tilbyder et
bredt udvalg af traditionelle morgenfavoritter i den
overdådige morgenbuffet og forbereder thailandske og
internationale retter til frokost.

The Watermark
Denne restaurant skaber en typisk østemning med
udsigten ud over Andamanhavet og de grønne tropiske
haver komplimenteret med teaktræsmøbler og dæmpet
stemningsbelysning. I det åbne køkken skaber kokkene
usædvanlige thailandske og internationale retter ved
hjælp af frisk lokal fisk og skaldyr samt førsteklasses
ingredienser fra hele verden.

Sushi Mizumi
Sushibaren serverer mad fra det klassiske japanske
køkken med et moderne twist, herunder sushi, sashimi,
japanske ruller, teppanyaki m.m. Her kan I opleve
kokkene, når de laver jeres håndlavede sushi og maki fra
en åben bar, mens I nyder udsigten.

The Wave Bar
The Wave Bar byder på komfortable lænestole og
storskærms-tv indendørs eller på terrassen. Her serveres
perfekte cocktails, udsøgte vine eller andet godt til
ganen.

Stream Pool Bar
Stream Pool Bar serverer thailandske og internationale
retter, lette snacks og forfriskende drinks i udendørs
omgivelser med rigelig skygge og vidstrakt havudsigt.
Det er det perfekte sted at slappe af efter en dukkert i
poolen eller en tur langs den uberørte hvide strand.

Auntie Mae Bakery & Coffee
Bageriet leverer de bedste hjemmelavede brød og
bagværk på Kho Lanta i en hyggelig café-stemning. Her
kan I nyde friskbagt brød til jeres yndlingskaffe eller -te.

Sip Club Rooftop & Drinks
Resortets tagterrasse er det perfekte sted at slappe af,
mens I nipper til en tropisk drink eller en kold øl, nyder en
snack og lytter til cool musik.

Vejret i Thailand
Man kan rejse til Thailand hele året - og mange gør det.
Man bør dog tage sine forbehold ift. rejsetidspunkt, hvis
man gerne vil undgå for meget regn og alt for uroligt hav.

Læs mere om vejret i Thailand her eller tal med vores
rejsekonsulenter om dette.

/vejret-i-thailand


Priser og afgange
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Rejseperiode April-Oktober  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Deluxe
15.298,00 DKK

Pond Room
15.948,00 DKK

Villa
16.648,00 DKK

Beachfront Pool Villa
25.648,00 DKK

Rejseperiode November-december  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Deluxe
16.748,00 DKK

Pond Room
17.548,00 DKK

Villa
18.698,00 DKK

Beachfront Pool Villa
28.248,00 DKK

Rejseperiode Januar-marts  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Deluxe
16.998,00 DKK

Pond Room
17.848,00 DKK

Villa
18.948,00 DKK

Beachfront Pool Villa
29.948,00 DKK

Rejseperiode April-Oktober  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe
17.498,00 DKK

Pond Room
18.698,00 DKK

Villa
19.798,00 DKK

Beachfront Pool Villa
35.248,00 DKK
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Rejseperiode November-december  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe
19.948,00 DKK

Pond Room
21.398,00 DKK

Villa
23.348,00 DKK

Beachfront Pool Villa
39.648,00 DKK

Rejseperiode Januar-marts  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe
20.348,00 DKK

Pond Room
21.848,00 DKK

Villa
23.948,00 DKK

Beachfront Pool Villa
42.798,00 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 t/r inkl. skatter og afgifter

Privat lufthavnstransfer t/r

7eller 12 nætter på Rawi Warin Resort & Spa

Morgenmad

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/thailand/rawi-warin-resort-spa-92951?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/thailand/rawi-warin-resort-spa-92951%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

