
1. dag 
Ålborg-mod thailand 
Det går fra Ålborg med KLM til 
Amsterdam og derefter flyves der 
videre til Bangkok 
 
Fra Amsterdam går det videre til 
Bangkok 

2. Dag 
Thailand 
Efter tidlig ankomst til Bangkok 
kører vi videre til Sam Roi Yod 
National Park, hvor vi tjekker på 

vores dejlige hotel 
Overnatning: Terra Selisa 
Beach hotel 

3. dag 
Pranburi sightseeing.  
Efter morgenmade holdes 
derfFørst et lille informations-
møde og herefter skal vi på tur 
ud i lokalområdet og opleve 
flodsejlads, lokal farme en 
fiskefabrik og flotte strande. 

Vi slutter af med en dejlig frokost 
Overnatning: Terra Selisa 
beach hotel 

4. dag 
Sam Roi Nationalpark 
Efter morgenmaden er dagen på 
egen hånd – der mulighed for at 
tage et scooter kursus 
Overnatning: Terra Selisa 

5. dag 
Sam Roi Nationalpark< 

I dag skal på en spændende 
bådtur rundt i Sam Roi Yod 
nationalpark. 
 
Vi skal bla a. i land på Monkey 
Island, vandre op til den 
fantastiske “kongegrotte” og der 
bliver også tid til at slappe af på 

en rigtig dejlig strand. 
Overnatning: Terra Selisa 
beach hotel 
 
6. dag 
Sam Roi Nationalpark 
Dagen er op egen hånd, måske 
ved stranden måske i 
lokalområdet 
Overnatning: Terra Selisa 

7. dag 
Vandfald og Birma 
I dag skal vi på tur til Pala-U 

vandfaldet, som er et af 
thailandsstørste vandfald og efter 
en ot vandretur op til niveau 3, 
hvorder er mulighed for en dejlig 
svalende dukkert 

Turen går vider end i Myanmar til 
først en lokal  skole og 
efterfølgende en lille landsby 
Overnatning: Terra Selisa 
beach hotel 

8. dag 
Sam Roi Nationalpark 
Efter morgenmaden er dagen på 
egen hånd 
Overnatning: Terra Selisa 
beach hotel 

9. dag 
Hua Hin 
I dag flytter vi ind til Hua Hin 
centrum og før vi tjekker ind på 
Wanra hotellet skal vi på 
byrundtur og bl.a. se et af 
kongens paladser, besøge et 
lokalt marked, se den gamle 
jernbanestation m.v 
 

Dagen sluttes af med “high tea” 
på det gamle jernbane hotel, som 
i dag hedder Centara Grand 
hotel. 
Overnatning: Hotel Wanra 

10. dag 
Hua Hin 
Dagen er på egen hånd, gå på 
opdagelse i lokalområdet 
Overnatning: Hotel Wanra 

11. dag 
Hua Hin hill 
Vi tager i dag på en rigtig 
livsnydertur til en af thailands 
meget fåvingårde, Hua Hin Hills 
Wineyard . 

Vi skal vi først en tur ned 
gennem vinmarkerne og høre om 
de forskellige vinstokke. 

Derefter er  vinsmagning og en 
3-retters gourmet frokost i 
vingårdens helt fantastiske 
restaurant, som flere gange er 
kåret til en af thailands bedste 
restauranter. 
Overnatning: Hotel Wanra 
 

12. dag 
Bangkok  
Efter morgenmaden er der 
afrejse fra resortet til Chatrium 
Hotel Riverside i Bangkok og 
besøg på Thailands sidste rigtig 
flydende marked, Damnoen 
Saduak, 

og til aften er der mulighed for at 
se, Sim Niramit showet, som 
eren af verdens største 
sceneopførelser. (tilkøb) 
Overnatning: Catriuum 
riwerside 

13. dag 
Bangkok 
Hele dagen fri eller Bangkok 
sightseeing tur (tilkøb) 
Overnatning: Catriuum 
riwerside 

14. dag 
Bangkok 
Der er intet på programmet, der 
arrangeres en afskedsmiddag 
(tillæg) 
Overnatning: Catriuum 
riwerside 

15. dag 
Bandkok-Ålborg 
Efter morgnmaden er der transfer 
til lufthavnen, og med et skift i 
Amsterdam omkring kl. 22.20 

En dejlig tur er slut 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

THAILAND –HUA HINOMRÅDET OG BANGKOK  
MED DANSK REJSLEDER 

 


