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Oplev noget af det bedste af Thailand på denne rejse, hvor I
både oplever Khao Lak's smukke sandstrande og den
fortryllende natur i Khao Sok National Park.
Rejsen tager sin start i Khao Lak, hvor I med 10 nætter på et
lækkert resort har rigelig tid til både at slappe af på de
palmeklædte strande og tage på opdagelse i området, der både
byder på fantastiske naturoplevelser, hyggelige markeder,
fantastisk streetfood og kulturelle attraktioner. De sidste 3 nætter
tilbringer I på et flydende resort midt inde i Khao Sok National
Park, som I kun kan komme til med båd. Under opholdet kan I
vælge mellem flere spændende bådture rundt i parken eller blot
slappe af på resortet i de naturskønne omgivelser.

Smukke sandstrande i Khao Lak

Fortryllende natur i Khao Sok National Park

Spændende udflugtsmuligheder

Komfortabel indkvartering

Phuket - en dagsudflugt værd



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Phuket i Thailand. Der
kan være flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Phuket
i Thailand
Efter ankomst til Thailand vil en bil bil køre jer de ca. 77
km fra lufthavnen i Phuket til resortet i Khao Lak. Turen
tager godt en times tid.

Khao Lak har noget for alle aldre, men især børnene er
tilgodeset her med børnevenlige strande og hoteller med
et flot udbud af aktiviteter for børn.

Et virkeligt populært område med masser af
aktivitetsmuligheder.

Aktiviteter inkluderet: Lufthavnstransfer fra Phuket
Airport til resortet
Indkvartering:La Vela Khao Lak | Deluxe Poolside

Dag 3-11: Khao Lak
La Vela ligger på Khao Lak's mest fredfyldte
strandstrækning Bang Niang. Det er inspireret af den
frodige tropiske natur, det glitrende hav og den rige
kulturarv i den gamle Takola-havn. Resortet er moderne
med rustik charme og fantastisk gæstfrihed. Her vil I
opleve en oase af udsøgt komfort, når slapper af i
swimmingpoolen, spiser på restauranten og forkæler jer
selv i spaen.

Værelserne er udstyret med bl.a. badekar og separat
bruser, stort køleskab samt gratis WiFi.



Unikke Similan Islands | Absolut en dagsudflugt værd fra Khao Lak
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Forslag til aktiviteter og ture, som kan
arrangeres i Khao Lak

Similan islands
Similan Islands ligger ca. 50 km ud for Khao Lak-kysten
og kan nås på en dagsudflugt med speedbåd. Området
blev udnævnt til at være nationalpark i 1982 og er derfor
ikke beboet. Her er ingen hoteller, og der er kun
mulighed for meget basal overnatning (telt o.l.).

Similan Islands består af i alt 9 øer og byder på noget af
det absolut bedste bade- og snorklevand, som kan
opdrives på disse kanter. Her får I ret beset et åbent
akvarium at svømme i, og sigtbarheden i vandet er
normalt fantastisk og noget af det klareste i området - ja,
nogle vil endda sige på hele jordkloden.

Det, der kan adskille Similan Islands fra andre smukke
øer i Thailand, er især de unikke granitklippeformationer,
der præger flere af øerne. Her føler mange, at de er i
Seychellerne, fordi det er samme type klippeformationer.
Det er bestemt ikke en dårlig sammenligning.

Granitklipperne, de hvide sandstrande og den grønne,
frodige vegetation som bagtæppe er i sandhed 'picture
perfect'. Det perfekte sted at dase, bade og bare nyde et
tropisk paradis for en stund.

Øerne har været så populære, at enkelte af øerne har
været lukket ned pga. 'nedslidning', så koralrevene og
strandene har haft tid til at restituere.

Lidt nord for Similan Islands finder i Surin Islands, der er
en lille ø-gruppe på 5 øer. Surin Islands byder på nogle af
de samme dyder som Similan Islands og kan også nås på
en dagstur fra Khao Lak.

Phang Nga-bugten
Phang Nga-bugten er med sin fabelagtige natur
kronjuvelen, når man taler attraktioner i dette område.
Phang Nga-bugten er ikke til at komme udenom, og en
dagstur hertil er et absolut 'must'. Man har ikke rigtig
været i denne del af Thailand, hvis man ikke har undt sig
selv en tur til bugten og dens uimodståelige landskab af
kalkstensklipper, der rejser sig brat af det
smaragdgrønne hav.

Phang Nga-bugten er en beskyttet havnationalpark med
42 kalkstensklipper spredt rundt i bugten - klipper, der
gemmer på grotter, laguner, tunneller og meget mere,
som fx. kan opleves på en kajaksejlads.

Udover den åbenlyse naturskønhed er området særdeles
vigtigt ud fra en økologisk betragtning, som hjemsted for
mere end 80 fuglearter, flere udrydningstruede, mere
end 25 arter af mangroveskov og meget andet.

Phang Nga-Bugten er helt unik og tilbyder oplevelser i
naturomgivelser, der er mere end 10.000 år gamle.

Bugten byder på oplevelser af både mere kendt karakter
og endnu flere 'off-the-beaten track'. De kendte
attraktioner tiltrækker naturligt mange besøgende, så
man får dem desværre ikke alene.



Nang Thong Beach i Khao Lak
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Koh Panyee er en fiskerlandsby bygget på pæle i bugten i
slutningen af det 18. århundrede af nomadefiskere fra
Malaysia. Udover oplevelsen kan man også nyde en god
frokost her.

Et andet landemærke er James Bond Island - lokalt kendt
som Koh Phing Kan og med Nail Island (Koh Tapu)
stående som en klippesøjle i bugten ud for øen. Et
legendarisk billede, som næsten alle har set. Stedet blev
kendt, da det var med i James Bond-filmen 'Manden med
den gyldne pistol', hvor skurken Scaramanga holdt til her.

Koh Hong er en efterhånden berømt ø, som er kendt for
sin indre lagune, som kun kan nås med kajak ved ebbe, så
man kan sejle ind under klipperne og ind til lagunen. At
udforske bugten med kajak blev for alvor sagen i
1980'erne, da amerikaneren John Gray startede et firma,
specialiseret i at finde bugtens skjulte perler på en ny og
anderledes måde. Koh Hong var et af de første steder,
der blev introduceret. En magisk oplevelse at sejle under
klipper, i totalt mørke, ind til en indre lagune, ofte med
lille strand og vegetation, der åbner sig, og man kigger
lige lodret 100 meter op til den blå himmel. I sandhed en
bjergtagende oplevelse.

Samed Nang She Viewpoint er et nyligt opdaget
udkigspunkt over Phang Nga-bugten (2016) og siden
vokset i popularitet. Det ligger ud til Phang Nga-bugten
80 km sydøst for Khao Lak. Et meget populært sted især
ved solopgang, så forvent ikke at få det for jer selv - men
naturskuet er fabelagtigt.

Besøg på Phuket
Khao Laks store naboø Phuket er bestemt et besøg værd.
Ikke nødvendigvis for de smukke strande, men også for
en anden oplevelse af mere kulturel karakter. For Phuket
er meget mere end bare strand og vand. Her fokuserer vi
på:

Besøg Wat Chalong-templet
Besøg Phuket Old Town

Wat Chalong
Wat Chalong er et historisk landemærke og et
buddhistisk tempel i Chalong Bay, Phuket. Officielt
hedder templet egentlig Wat Chaitararam.

Wat Chalong er det mest ærede og besøgte tempel af
Phukets i alt 29 templer. Templet er bygget i 1837 og
klart et sted som både lokale og turister besøger.
Templets centrale bygning er den 60 meter høje Stupa,
der siges at gemme på en benstump fra Buddha. Smukke
malerier afbilleder Buddhas liv og gyldne Buddha-statuer
står alle steder. Et smukt og spirituelt sted. Ikke langt fra
Wat Chalong finder I Big Buddha, som også kan være
værd at kigge forbi.

Phuket Old Town
Phuket by er bestemt et besøg værd, især den gamle
bydel, Old town, der emmer af personlighed og historie.
Her finder I smukke templer, smukt udsmykkede og
restaurerede gamle handelshuse, anderledes cafeer,
håndværksbutikker, museer og selv et lille 'red-light
district'.



En anden af de smukke, ugenerte strande i Khao Lak området
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Phuket ø blev tidligere rig på udvinding af tin, og de
velhavende tinbaroner slog sig ned i Phuket by og
byggede fornemme huse/palæer i smuk sino/portugisisk
arkitektonisk stil. At gå rundt i de snævre gader og nyde
de prægtige huse er som en tur ned ad 'Memory Lane'.

Baan Chinpracha er et af de bedre eksempler på et palæ i
sino/portugisisk stil. Det er muligt at besøge og komme
ind i huset og få en fornemmelse af livet i en fornem
familie på den tid - ja, det er sågar ofte muligt at få en
snak med de nuværende ejere af palæet. Beliggende på
98 Krabi Road i Phuket Old Town.

Af templer kan anbefales at besøge det kinesiske Jui Tui
Shrine og lige ved siden af dette det kinesiske taoist
tempel Pud Jow. Pud Jow er bygget for 200 år siden og er
det ældste af sin art på Phuket.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: La Vela Khao Lak | Deluxe Poolside

Dag 12: Khao Lak-Khao
Sok
I løbet af dagen bliver I kørt med privat transfer til Khao
Sok National Park, hvor en sejltur ud i den guddommelige
natur tager jer med til 500 Rai, som er et flydende resort,

hvor I skal bo de næste 3 nætter.

Aktiviteter inkluderet: Transfer fra Khao Lak til 500 Rai
i Khao Sok
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: 500 Rai | Deluxe Room

Dag 13-14: Khao Sok
National Park
Midt i Khao Sok National Park på Chiew Larn Lake ligger
det sofistikerede miljøvenlige resort 500 Rai med
luksuriøse flydende bungalows, der tilsammen udgør
resortets blot 18 værelser. Her er der rig mulighed for at
blive forkælt med maleriske omgivelser, dramatisk
landskab i komfortabel indkvartering med
panoramaudsigt. Herfra er I blot en bådtur væk fra at
opleve eksotisk dyreliv langs kystlinjen, der bl.a.
inkluderer elefanter og næsehornsfugle.

Værelserne er udstyret med en privat terrasse og egen
kajak, så I selv kan tage på opdagelse direkte fra døren til
jeres soveværelse. I kan også vælge at slappe af i poolen,
der er anlagt midt i søen med 360 graders udsigt ud over
den guddommelige natur.

Khao Sok National Park
Khao Sok er en 739 km2 stor nationalpark beliggende ca.
50 km nordøst for Khao Lak. Khao Sok er et kuperet



Khao Sok National Park
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område med bjerge op til ca. 1000 meters højde og
dækket af en af verdens ældste regnskove.

Parkens centrale dele byder på et af de mest
imponerende syn i det sydlige Thailand, nemlig den
menneskeskabte sø Cheow Lan Lake, som er inddæmmet
af Ratchaprapha-dæmningen. Søen er stor, hele 165
km2, og har 100% de samme karakteristika som den
berømte Phang Nga-bugt, der ligger 100 km sydligere.
Stejle kalkstensklippeformationer skyder næsten lodret
op af det smaragdgrønne vand omringet af
mudderstensbakker dækket af vegetation, der er mere
forskelligartet end selv Amazon-skoven. Et sted, man
bare skal se og opleve.

Khao Sok National Parks flora og fauna er helt unik. Her
finder I mere end 5% af verdens dyrearter, inklusive
tiger, tapir, elefant, vildsvin, gibbonaber og meget mere.
Af planter finder man den yderst sjældne Rafflesia, som,
ud over at lugte fælt, siges at være en af de største
blomster i verden.

Khao Soks særegne topografi gør det også til et af de
vådeste områder i Thailand. Området rammes af både
den vestlige monsoon (nov-apr) og den østlige monsoon
(maj-okt). Men husk i Thailand er der altid masser af
solskin mellem regnbygerne, og Khao Sok kan derfor
besøges året rundt.

Aktiviteter inkluderet: Ture til bl.a. Saddle Dam View
Point, Sam Klur Rocks View Point og Guilin Noi
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag

Indkvartering: 500 Rai | Deluxe Room

Dag 15: Afrejse fra
Thailand
Det bliver ikke nemt at tage afsked med så skønt et sted,
men i dag er det tid til at forlade det sydlige Thailand og
vende næsen mod Danmark. Der er arrangeret transfer
direkte til Phukets internationale lufthavn, hvorfra turen
mod Danmark begynder. Der vil være flyskifte på vejen
mod Danmark.

Aktiviteter inkluderet: Transfer fra Khao Sok til
lufthavnen i Phuket
Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /
forplejning ombord på flyet.

Dag 16: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen efter en dejlig
ferie i smukke Thailand.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet



Mulighed for at se flere forskellige aber i Khao Sok
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Vejret i Thailand
Man kan efterhånden rejse til Thailand hele året - og
mange gør det. Der er dog forskel på, hvor man bør tage
hen afhængig af tidspunktet på året. Især hvis man gerne
vil undgå alt for meget regn og alt for uroligt hav. Tit og
ofte er det mere havet, som kan være en udfordring
udenfor højsæsonerne, for selv om det kan regne
voldsomt på den 'grønne' årstid, så er der som regel
rigeligt med solskin, da det hurtigt klarer op efter en
regnskylle.

Læs mere om vejret i Thailand her, og bliv klogere på,
hvornår det forventeligt bedste tidspunkt er for rejser til
fx. Phuket, Koh Samui eller Koh Phangan.

/vejret-i-thailand


Priser og afgange
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Rejseperiode Maj-oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
21.898,00 DKK

Rejseperiode November-december  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
27.798,00 DKK

Rejseperiode Januar-februar  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
27.798,00 DKK

Rejseperiode Marts-april  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
26.498,00 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

Lufthavnstransfer til Khao Lak

10 nætter på hotel i Khao Lak inkl. morgenmad

Transfer med bil og båd til Khao Sok National Park

3nætter på flydende resort i Khao Sok National Park
inkl. morgenmad, frokost og middag

Transfer med båd og bil fra Khao Sok til lufthavnen
på Phuket

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Diverse udflugter

Drikkepenge

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/thailand/strand-natur-i-thailand-96612?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/thailand/strand-natur-i-thailand-96612%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

