
1. DAG 
Danmark-Thailand 
Der er afgang fra København 
eller Billund mod Thailand 

1. DAG 
Thailand -Phuket 
Efter et skift eller 2 ankommer I 
til Phuket hvor der er transfer til 
jeres hotel 
Standard: Panwa Boutique 
1.kl: Kata:Palm resort 

3.dag 
Phuket 
Efter en lang flyvetur er det tid til 
at nyde lokalområdet og stranden 
Standard: Panwa Boutique 
1.kl: Kata:Palm resort 

4.dag 
Phuket-Coral Island 
Transport fra hotellet til Ao 
Chalong mole, hvorfra man sejler 
i båd til Coral Island (formelle 
navn er Koh Hae, men kaldes 
Coral Island pga. dets storslåede 
koral rev), en populær 
destination, som findes ca. 9 km. 
fra Phukets sydøstkyst.  

I dagstimerne er der meget liv på 
stranden med mennesker som 
enten snorkler, står på vandski, 
paraglider eller solbader på den 
fine strand med det krystalklare 
hav.  

Dykning på øen er også en 
mulighed. Der er to rigtig fine 
strande på både øst og 
vestkysten af øen.  

Vandet er roligt og klart, perfekt 
til alle mulige vandaktiviter. 
Dykning, jet-ski, parasailing osv. 
er dog på egen regning.  

Efter en fredelig og afslappende 
dag returnerer I til Phuket. 
Frokost er inkluderet. 
Standard:  Panwa Boutique 
1.kl: Kata: Palm resort 

5. dag 
Phuket 
Slap af i lokalområdet eller på 
stranden 
Standard: Pamwa Boutique 
1.kl: Kata:Palm resort 

6. dag 

Phuket- Khao Sok 
Om morgenen afhentes I på 

jeres hotel og kører nordpå til 
Phang Nga provinsen.  

Efter et par timers kørsel er I 

fremme ved Khao Sok 
Nationalparken.  

Her er det tid til at stifte 
nærmere bekendtskab med 
elefanterne.  

I hører om mahouternes 
(elefantpassernes) daglige 
arbejde med elefanterne og 
hjælper til med at fodre dem.  

I får lov at forkæle elefanterne 
ved at skrubbe og vaske dem, 
og bagefter planter I afgrøder, 

som skal blive til den 
kommende sæsons 
elefantfodder.  

Over middag spiser I frokost 

ved Klong Sok Floden, hvor 
kanoerne ligger klar til at tage 
jer på en sejltur ned ad floden.  

Nyd sceneriet på den smukke 

tur, hvor dekorative kalkstens-
klipper og de svulmende flod-
bredder omslutter kanoen, der 
langsomt driver med strøm-
men.  

Her er natur og dyreliv i 
overflod.  

Sidst på eftermiddagen 

ankommer I til et af parkens 
smukkeste områder. En impo-
nerende klippevæg rejser sig 
200 meter mod himlen, for 
foden af bjerget løber floden og 
i dette frodige område ligger 
jeres "camp". 

I indkvarteres i de 12 m² store 
afrikanske luksus safaritelte.  

Teltene er udstyret med privat 
bad og toilet.  

I teltene sover I på rigtige 
senge, der er elektricitet, og for 
døren og vinduerne er der 
opsat myggenet, så I kan nyde 
natten uden uventede gæster.  
 
Om aftenen kan I nyde en 

eksotisk drink fra "Jungle 
Explorer Club Bar". 
 (1/1 pension) 
Overnatning: Villatelt  
 
7.. dag 
Khao Sok 
I vågner til lyden pludrende 
aber og skræppende fugle.  

Efter morgenmaden er det 
blevet tid til at udforske det 
spektakulære område med båd.  
 
Den smukke sø, som endnu 
ikke er besøgt af så mange 

turister, er omgivet af bjerge 
og frodig regnskov er blevet 
sammenlignet med den smukke 
Halong Bay i Vietnam, og 
undervejs vil I have mulighed 
for en afkølende dukkert, hvis 
vejret tillader det.  

Senere på dagen nydes den 
medbragte frokost, inden I 
sidst på eftermiddagen 
returnerer til jeres "camp" for 
endnu en nat i luksusteltene og 
en god middag. 1/1 pension 
Overnatning: Villatelt  
 
 

 
8. dag 
Khao Sok - Krabi 
Efter morgenmaden er det tid 
til at opleve regnskoven til 
fods. Sammen med parkens 
guider vandrer I ad smalle stier 
gennem det frodige landskab, 
og undervejs vil guiden fortælle 
om plante- og dyrelivet i 
regnskoven. 

Efter frokost er det desværre 
tid til at sige farvel til regn-
skoven, og I kører til jeres 
hotel i Krabi. 

Standard: La Playa 
1. kl: Krabi resort 

9.dag 
Krabi 

Efter nogle spændende dage 
skal der slappes af ved strande 
Standard: La Playa 
1. kl: Krabi resort  
 

 

THAILAND – MERE AF SYDTHAILAND 

 



10.dag 
Krabi 
Nyd livet eller tag med på et 
madlavningskursus (ikke inkl.) 
Standard: La Playa 
1. kl: Krabi resort 

11. dag 
krabi-Koh Lanta 
Efter morgenmaden går det 
med bil og færge til Koh Lanta 
og jeres dejlige strandr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- 15. dag 
Koh Lanta 
Nyd livet eller tag rundt på 
øen, der er mange skønne 
steder 
Standard: Sothern Lanta 
1. Kl.: Chada 

17.dag 
Hjemad 
I løbet af formiddagen går det 
tilbage til fastlandet hvor i 
Bliver sat ved lufthavnen hvor 
der er transport med et skift 
eller 2 tilbage mod Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. dag 
Hjemme igen 
I løbet af morgenen eller 
formiddagen er I Danmark 
efter en spændende tur. 

Antallet af dage kan ændres 
efter jeres ønsker. 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

                            


