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Hua Hin, Koh Chang, Phuket, Krabi & Koh Samui
Bangkok

2 nætur

Hua Hin / Koh Chang / Phuket / Krabi / Koh Samui

10 nætur

Spennandi sólarlandaferðir í Thailandi
Í Bangkok hafið þið 2 gistinætur áður en þið farið áfram á trópíska baðströnd þar
sem þið hafið 10 gistinætu. Þið getið valið hvort það er Hua Hin, Koh Chang, Phuket,
Krabi eða Koh Samui. Einnig er hægt að taka þessar 2 gistinætur í Bangkok í lok
ferðar á sama verði.
Hægt er að velja milli pakka þ.e. standard, fjölskyldu eða Deluxe ferðapakka.

Pakkarnir innihalda:
 2 nætur í Bangkok með morgunverði
 10 nætur í Hua Hin, Koh Chang,
Phuket, Krabi eða Koh Samui með
morgunverði
 Allar nauðsynlegar keyrslur til og
frá hótelum og flugvelli
 Sjá einnig hvað er innifalið í
hinum mismunandi pökkum

Hua Hin
2

Starfsmaður okkar segir….

nætur

The LIT****+
BANGKOK

SÉRSTÖK HÖNNUN MEÐ FRÁBÆRRI STAÐSETNINGU
Þetta 5 stjörnu LIT hótel er hannað á spennandi hátt og stendur við BTS lestarstöðina
National Stadium og við hina þekktu verslunar miðstöð MBK, sem fullnægir þörfum þeirra
sem eru að leita eftir góðum tilboðum. Fyrir utan MBK verslunar miðstöðina eru ótal smá
verslanir með föt og aukahluti ásamt fjölda veitingastaða sem bjóða uppá bæði alþjóðlega
og Thailenska rétti.
Um leið og þú kemur á hótelið sérð þú strax að þetta er ekkert venjulegt hótel. Það eru
sérstaklega hönnuð falleg græn svæði fyrir framan hótelið og það eru notuð ljós, skuggar
og endurspeglun til að gefa gestum sérstaka upplifun. Á hótelinu er fitness salur, úti sundlaug, heitir pottar, spa, gufubað, sundlaugarbar og veitingarstaður. Það eru 79 herbergi á
hótelinu sem eru rúmgóð með öllum nauðsynlegum þægindum, einnig er þjónustu stigið
mjög gott sem tryggir þér góða upplifun og þægilegt frí.

ALLA DAGA ALLT ÁRIÐ
FERDIN@FERDIN.IS
WWW.FERDIN.IS
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Deluxe
Hótelið opnaði árið 2011 en var fyrst endanlega klárað árið 2012. Þetta er töff hótel og hentar
best fyrir pör. Hönnun á hótelinu er elegant og staðsetning frábær. Það er á móti MBK og
inni í hliðargötu (soi) ca. 3-4 mín. gangur að aðalgötunni, svo að hávaði frá aðalgötunni er
ekki til óþæginda. Þeir bjóða uppá skutlu frá hótelinu að aðalgötunni. BTS lestarstöð er við
endann á götunni (soi) þar sem eru tröppur uppá brautarteinana. Margir veitingarstaðir eru í
götunni og fjöldi lítilla verslanna, nuddstofur og fleira. Herbergin eru smart og vel innréttuð.
Herbergislýsingin er einstök upplifun og gerir hótelið svolítið sérstakt. Það er stórt lobby með
aðgang að Interneti, einnig er ókeypis kaffi í lobbyinu. Veitingastaðurinn á hótelinu lítur vel út og
býður uppá bæði alþjóðlega og thailenska rétti. Það er einnig hægt að sitja úti og borða. Fitness
salurinn lítur vel út með þeim tækjum sem þurfa að vera. Búningsklefar eru aðskildir fyrir konur
og karla ásamt potti og gufubaði. Sundlaugin er ekki sú stærsta en þó nothæf. Spa eða Kiriya
er algjör snild og er aðstaðan huggulega innréttuð. Þetta er hótel fyrir þá sem vilja vera nálægt
verslunar miðstöðum og fyrir þá sem vilja gista á hóteli með „coolnes“ Hótelið er reyklaust.
„Different Degree“ er elegant herbergi með einstakri innréttingu. Fyrir þá sem vilja meira rómó
þá mælum við með „Extra Radience“ með heitum pott (Jacuzzi) í herberginu og möguleika á
mismundandi herbergislýsingu.

Hua Hin
10

nætur

Let’s Sea Hua Hin****+
HUA HIN

Þetta hótel er algjör perla sem þú verður að upplifa. Let´s Sea Hua Hin er elegant
og rómantískt hótel sem er aðeins fyrir fullorðna. Hótelið er teiknað af arkitektunum
Gaia og Agaligo. Let’s Sea er hannað á áhugaverðan hátt með blöndu af nútíma
”chic og rustik stíl” og er það staðsett alveg á ströndinni. Hótelið er í 5 mín. fjarlægð
frá miðbæ Hua Hin ef ferðast er með tuk-tuk. Á hóelinu er sundlaug, veitingastaður,
þráðlaust Internet, fitness salur, spa, sauna m.m. Herbergin eru innréttuð með stóru
baðkari og sturtuklefa, einnig er dvd spilari og LCD sjónvarp. Frá herbergjum sem
heita Studio Pier er maður með beinan aðgang að sundlaug hótelsins svo maður
þarf ekki að panta sér bekk. Moon Deck Suite gefur aðgang að eigin prívat palli, þar
sem hægt er að njóta útsýnis yfir Thailandsflóa. Með aðeins 40 herbergjum eruð
þið örugg með topp þjónustu og góða upplifun á Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort.

Með í þessum Deluxe-pakka fáið þið:
+ 1 x 70 mín nudd á LIT! í Bangkok Kiriya Spa pr. pers. pr. gistingu.
+ 1 x ókeypis drykkur og Kanapéer í Breeze Bar (17-19)
+ Kvöldverður fyrir 2 á Let´s Sea Hua Hins, strand veitingastað ásamt
glasi af freyði víni.
+ með meiru...

Eingöngu fullorðnir
Starfsmaður okkar segir….
Rómantískt, maður finnur strax að maður er velkominn um leið og maður kemur á
staðinn. Lobbyið er ekki stórt en vel innréttað og hér er góð stemning. Hér er notast við
Ipad til að skrá sig á hótelið sem gefur merki um extra og góðan stíl. 7/11 og Tesco/Lotus
búðir eru í ca. 10-15 mín. göngu frá hótelinu. Það er skutlu þjónusta frá hótelinu niður í
miðbæ og kostar hún um ISK 200,- á mann en venjulegur bæjar Tuk Tuk kostar 550-750,-.
Spa meðferir eru í boði á hótelinu. Flott sundlaug lítil en löng, fyrir enda sundlaugarinnar er pool bar. Sundlaugin er alltaf opin en ekki lokuð á ákveðnum tímum eins og á
mörgum öðrum stöðum. Á svæðinu eru einnig mörg önnur hótel og er hægt að fara á
veitingastaði þeirra til að borða. Það er oft aðgangur að öðrum hótel veitingarstöðum
frá ströndinni. Veitingastaður hótelsins liggur að ströndinni og er með mjög góðan mat.
Góður morgunverður er á hótelinu, ekki morgunverðar hlaðborð en samt mikið úrval. Þið
fáið lista með mismunandi morgun verðar matseðlum.
Studio Pier: Beinn aðgangur út í sundlaugina fra eigin „bryggju/pall“. Stór herbergi sem
er fallega innréttuð. Stórt og flott baðherbergi með 2 hurðum og 2 handvöskum. Baðkar
í gólfhæð (hægt er að kaupa spa upplifun í eigin baðkari, þar sem starfsfólk hótelsins
gerir baðið klárt fyrir þig). Kingsize rúm með góðri dýnu sem maður vill helst ekki yfirgefa.
Stórt sjónvarp, Iphon/ipode BOSE hátalarar. Öryggishólf með meiru.
Moondeck: Svipað herbergi og Studio Pier. Prívat þak pallur er stærsti munur á þessu
herbergi og Studio herbergjunum ásamt því að það er bara einn vaskur á baðherberginu
en samt er baðherbergið mjög stórt.

3

Hua Hin
Standard / Fjölskylda

Ibis Riverside***
BANGKOK

HÓTEL MEÐ ÚTSÝNI AÐ CHAO PRAYA
FLJÓTINU
Bjart og nútímalegt ásamt einfaldleika eru einkenni Ibis hótelanna og
er Ibis Riverside engin undantekning.
Hótelið er vel staðsett og eru ferjur og
„Skytrain“ í göngufæri frá hótelinu auk
þess sem það gengur reglulega bíll frá
hótelinu fyrir gesti að Skytrain stöðinni.
Hótel Ibis Riverside er góður valkostur
fyrir fjölskyldur, enda er boðið upp á
vel útbúin fjölskyldu herbergi með einu
tvíbreiðu rúmi og koju rúmi fyrir börnin,
XBOX 360 og barna leikföngum.

2

Ibis Hua Hin***
HUA HIN

TILVALIÐ FYRIR BARNA FJÖLSKYLDUR
Ibis Hua Hin er einfalt nútímalegt hótel
fyrir alla fjölskylduna. Það er einungis
5 mín. gangur á ströndina en á hótelinu er m.a. sundlaug, veitingarstaður,
æfingasalur og lobby-bar. Herbergin
eru vel innréttuð með loftkælingu,
svölum, skrifborði, sjónvarpi, kæliskáp,
öryggis-hólfi, hárþurrku o.fl. Boðið eru
upp á vel útbúin fjölskylduherbergi með
einu tvíbreiðu rúmi og koju rúmi fyrir
börnin, XBOX 360 og barna leikföng.

nætur

nætur

Deluxe
Amari Boulevard****
BANGKOK

FRÁBÆR STAÐSETNING OG GÓÐUR
MORGUNMATUR
Hótelið er á Sukhumvit Road þar sem
stutt er í verslanir og á áhugaverða
staði, stutt í Sky Train eða í metro. Á
hótelinu eru 4 veitingastaðir í heimsklassa, utandyra sundlaug á 6. hæð,
fitness salur og fallega innréttuð herbergi. Herbergin eru rúmgóð og í ljósum
litum, þau eru öll með gervihnattar sjónvarpi, loftkælingu og skrifborði.

nætur

Amari Emerald Cove
Resort & Spa****
KOH CHANG

EITT AF ÞEIM BESTU Á KOH CHANG!
Frábært hótel við Klong Prao ströndina
með frumskóginn í bakgarðinum. Fyrir
utan að geta farið á ströndina þá er 50
m löng sundlaug á staðnum, einnig er
hægt að fá sér góða máltíð á einum af
veitingarstöðum eða börum hótelsins. Á
hótelinu er fitness salur, Spa, internet
og kafaramiðstöð með meiru. Öll 165
herbergin eru með einka svölum með
útsýni annað hvort að grænklæddum
fjöllunum eða út að sjó. Á herbergjunum
er sjónvarp, loftkæling, mínibar, öryggishólf, baðherbergi með baðkari og
sér sturtu. Hlakkið til að gista á þessu
frábæra strandhóteli.

+ 1 x ókeypis kvöldverður fyrir 2 á
Amari Emerald Cove Resort & Spa
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10

Í fjölskyldu herbergjum geta verið 2
fullorðnir, einn táningur og 2 börn.
Spyrjið eftir verði.

Koh Chang

2

Hua Hin er rólegur og notarlegur bær við Siam-flóann í u.þ.b. 3 tíma keyrslu suður af Bangkok. Þetta er góður og rótgróinn staður til afslöppunar
með úrval af veitingarstöðum og verslunarmöguleikum. Hua Hin er einnig
þekkt fyrir næturmarkað sinn með fjölda af verslunar básum og uppákomum. Einnig er Hua Hin þekkt fyrir að konungsfjölskyldan býr í sumarhöll
sinni rétt fyrir utan bæinn. Athugið að í Hua Hin er töluverður munur á
ströndinni eftir flóði og fjöru og t.d. á háflóði verður ströndin aðeins að
mjórri ræmu.

Við landamæri Kambódíu er paradísar eyjarn Koh Chang, sem þýðir
Fíla eyjan. Nafnið kemur af því að úr lofti er eyjan formuð eins og fílshöfuð. Eyjan er 3 stærsta eyja Thailands og er eyjan og nágrannaeyjurnar
allar einn þjóðgarður. 75% af Koh Chang er þakin trópískum regnskógi
með fjölbreyttu dýra lífi en eyjan er ein af þeim stöðum þar sem en sem
komið er eru fáir ferðamenn. Fyrir utan afslöppun í hótel görðum eða
á ströndinni er eyjan þekkt fyrir gönguferðir í frumskóginn, kafara og
snorkl ferðir.
Á ferðum inn í frumskóginn er möguleiki á að sjá Gibbon apa og fleiri
tegundir sem ferðast fimlega um í trjákrónum frumskógarins.

10

nætter

Phuket í Andermanshafinu við vesturströnd Thailands er stærsta eyja
landsins. Eyan er einn vinsælasti ferðamannastaður Thailands enda hefur
Phuket upp á margt að bjóða og flest það sem hið ”fullkomna frí” kallar
eftir. Fallega og fjölbreytta náttúru með fjöllum, frumskógi og löngum
ökrum með gúmmítrjám ásamt litlum fallegum þorpum sem gaman er að
heimsækja. En Phuket er samt best þekkt fyrir fallegar strendur, góð hótel,
fjörugt næturlíf og skemmtilega markaði og verslanir.

10

nætur

Ibis Kata***
PHUKET

NÚTÍMALEGT OG ”BARNVÆNT” HÓTEL
VIÐ KATA STRÖNDINA
Ibis Phuket er á svæði þar sem er að
finna marga veitingastaði, verslanir og
fjölbreytta afþreyingu. Það er ca. 10
mín. gangur niður á Kata ströndina sem
er ein vinsælasta ströndin á Phuket.
Hótelið er sérstaklega vinsælt hjá fjölskyldufólki því fyrir utan það að vera vel
staðsett með góð herbergi, þá er boðið
upp á vel útbúin fjölskylduherbergi. Ibis
Phuket býður uppá góða þjónustu og
fjölbreytta afþreyingu ásamt góðu verði.
Fjölskyldu herbergin rúma 2 fullorðna,
1 táning og 2 börn. Hafið samband um
verð!

Phuket
Standard / Fjölskylda

Ibis Riverside***
BANGKOK

HÓTEL MEÐ ÚTSÝNI AÐ CHAO PRAYA
FLJÓTINU
Bjart og nútímalegt ásamt einfaldleika eru einkenni Ibis hótelanna og
er Ibis Riverside engin undantekning.
Hótelið er vel staðsett og eru ferjur og
„Skytrain“ í göngufæri frá hótelinu auk
þess sem það gengur reglulega bíll frá
hótelinu fyrir gesti að Skytrain stöðinni.
Hótel Ibis Riverside er góður valkostur
fyrir fjölskyldur, enda er boðið upp á
vel útbúin fjölskyldu herbergi með einu
tvíbreiðu rúmi og koju rúmi fyrir börnin,
XBOX 360 og barna leikföngum.
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Deluxe

Amari Boulevard****
BANGKOK

FRÁBÆR STAÐSETNING OG GÓÐUR
MORGUNMATUR
Hótelið er á Sukhumvit Road þar sem stutt
er í verslanir og á áhugaverða staði, stutt í
Sky Train eða í metro. Á hótelinu eru 4 veitingastaðir í heimsklassa, utandyra sundlaug
á 6. hæð, fitness salur og fallega innréttuð
herbergi. Herbergin eru rúmgóð og í ljósum
litum, þau eru öll með gervihnattar sjónvarpi,
loftkælingu og skrifborði.

2

nætur

10

nætur

Amari Coral Beach
Resort****
nætur

PHUKET

FRÁBÆRT HÓTEL MEÐ EINKA STRÖND Á
PATONG BEACH
Amari Coral Beach er gott val fyrir þá sem
vilja vera nálægt vinsælustu ströndinni
Phuket Patong Beach ásamt því að vera
nálægt verslunamöguleikum og skemmtanalífi. Það er lítil prívat strönd sem tilheyrir hótelinu og það er aðeins í 5 mín.
gangur að Patong ströndinni. Á hótelinu
eru nokkrir mismundandi veitingarstaðir,
barir, sundlaug, fitness salur, spa, tennisvellir og köfunarmiðstöð einnig er skutla
sem keyrir á Kata Beach og margt fleira.
Öll herbergin er með einka svölum. Þetta
hótel er fyrir þá sem vilja vera nálægt
bæjarlífinu en á sama tíma geta dregið
sig til hliðar og notið afslöppunar í fallegu
umhverfi með háu þjónustustigi.
1 x ókeypis kvöldverður fyrir 2 á Amari
Coral Beace Resort.

+ 1 x ókeypis kvöldverður fyrir 2
á Amari Coral Beach Resort
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Krabi
Standard / Fjölskylda

2

nætur

Bangkok Cha-Da***
BANGKOK

ÞAKSVALIR MEÐ SUNDLAUG OG
NÚTÍMA HÖNNUN
Hótelið er á Pachadapisek Road í göngufæri við veitingarstaði, verslanir og
metro þar sem auðveldlega er hægt að
komast til flestra áhugaverða staða í
Bangkok. Hótelið er með þak svölum og
sundlaug og því er upplagt eftir bæjarferð í Bangkok að skella sér í laugina
og njóta útsýnis yfir borgina á meðan
húmið skellur á. Herbergin eru einföld
með nútíma innréttingum. Á herbergjunum er loftkæling, sími, sjónvarp,
mínibar og baðherbergi með sturtu og
baðkari.

Deluxe
Bangkok Cha-Da***

BANGKOK
ÞAKSVALIR MEÐ SUNDLAUG OG
NÚTÍMA HÖNNUN
Hótelið er á Pachadapisek Road í göngufæri við
veitingarstaði, verslanir og metro, þar sem hægt
er að komast auðveldlega til flestra áhugaverða
staða í Bangkok. Hótelið er með þak svölum
og sundlaug og er því upplagt eftir bæjarferð í
Bangkok að skella sér í laugina og njóta útsýnis
yfir borgina á meðan húmið skellur á. Herbergin
eru einföld með nútíma innréttingum. Á herbergjunum er loftkæling, sími, sjónvarp, mínbar og
baðherbergi með sturtu og baðkari.

2

nætur

Krabi Cha-Da Resort***
KRABI

FERÐAMANNA HÓTEL Í FALLEGU
UMHVERFI
Krabi Cha-Da Resort er í fjallshlíð með
frábæru útsýni yfir Aonang flóann,
sandsteins kletta og trópískan regnskóg. Hér er fyrstaflokks aðstaða, eins
og sundlaug, veitingastaður, bar, fitness
salur og lessalur ásamt ókeypis keyrslu
á systrahótelið þar sem hægt er að fara
í Spa. Herbergin eru innréttuð í nútíma
thailenskum stíl og eru öll með svölum
eða palli.

10
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Krabi svæðið er með fallegri svæðum með sína sérstöku náttúru ásamt
einstökum kalksteins eyjum í blágrænum sjónum. Það eru um 20 flóar sem
liggja eins og perlur á snúru eftir 15 km. langri strandlengjunni. Ef tíminn
er lengi að líða með því að slappa af á sundlaugabakkanum eða á ströndinni er möguleiki á að snorkla og kafa ásamt mörgum öðrum spennandi
möguleikum.

nætur

Krabi Thai Village****
nætur

KRABI

FLOTT RESORT Í THAISTÍL SEM LIGGUR
EKKI Á STRÖNDINNI
Krabi Thai Village Resort er eitt af þeim
fyrstaflokks hótelum við Krabi flóann.
Hótelið er á grænu svæði en í göngu færi
við hina vinsælu Phranag strönd. Við hótelið er stórt sundlaugarsvæði, barnasundlaug, spa, fitness salur, veitingarstaðir
og barir. Við getum líka mælt með að þið
farið á veitingastaðinn „Green Lemon“
sem er í nágreninu. Morgunverðar hlaðborðið er með rétti frá öllum heimshornum
og úrval af trópískum ávöxtum. Herbergin
á Krabi Thai Village Resort eru innréttuð í hefðbundnum Thai stíl og eru með
öllum þægindum sem maður á að búast
við á fyrsta flokks hóteli. Öll herbergin eru
rúmgóð með eigin svölum. Þjónustu stigið
er mjög hátt.

+ 1 x ókeypis kvöldverður fyrir 2 á
Krabi Thai Village.
ALLA DAGA ALLT ÁRIÐ
FERDIN@FERDIN.IS
WWW.FERDIN.IS

6

Koh Samui
Standard / Fjölskylda

2

nætur

Ibis Riverside***
BANGKOK

HÓTEL MEÐ ÚTSÝNI AÐ CHAO PRAYA
FLJÓTINU
Bjart og nútímalegt ásamt einfaldleika eru einkenni Ibis hótelanna og
er Ibis Riverside engin undantekning.
Hótelið er vel staðsett og eru ferjur og
„Skytrain“ í göngufæri frá hótelinu auk
þess sem það gengur reglulega bíll frá
hótelinu fyrir gesti að Skytrain stöðinni.
Hótel Ibis Riverside er góður valkostur
fyrir fjölskyldur, enda er boðið upp á
vel útbúin fjölskyldu herbergi með einu
tvíbreiðu rúmi og koju rúmi fyrir börnin,
XBOX 360 og barna leikföngum.

Deluxe
Bandara Suites****
BANGKOK

FRÁBÆRT FYRSTAFLOKKS HÓTEL Í
SILOM
Þessi vinsælu Bandara Suites eru aðeins
í 5 mín. gang frá Skytrain stöðinni Sala
Daeng. Þaðan getur maður farið um alla
borgina. Hótelið er með sundlaug, spa,
fitness sal, jacuzzi, sauna, veitingastað
ásamt lobby og bar með meiru. Það eru 243
mismundandi herbergi, öll með þráðlausu
interneti, öryggishólfi, LCD sjónvarpi, mínibar, loftkælingu og fl.

2

nætur

Ibis Samui Bophut***
KOH SAMUI

GOTT HÓTEL VIÐ STRÖNDINA
Hotellet ligger kun ca. 10 min. fra Hótelið er aðeins í ca. 10 mín. keyrslu frá
flugvellinum og rétt við Bophut ströndina. Á hótelinu eru 250 herbergi með
standard búnaði eins og loftkælingu,
öryggishólfi, TV og hárblásara. Fyrir utan
góð og hefðbundin herbergi þá er boðið
upp á vel útbúin fjölskylduherbergi. Á
hótelinu er sundlaug, bar og veitingastaður.

Koh Samui er þriðja stærsta eyja Thailands, næst á eftir Phuket og Koh Chang. Frábærar strendur, fjöll, frumskógar, fossar, góð hótel og fjölbreytt afþreying, þessi
samsetning er vandfundin fyrir utan Koh Samui. Á árum áður voru það einungis
bakpokaferðalangar sem heimsóttu Koh Samui, en þegar flugvöllur var byggður
á eyjunni með daglegu flugi til eyjunnar breyttist allt. Farið var að byggja hótel
og veitingastaði auk þess sem öll afþreyingar fyrirtækin tóku að blómstra. Þrátt
fyrir að Koh Samui sé nú orðin ein af vinsælustu viðkomustöðum ferðamanna
á Thailandi þá heldur staðurinn enn sínum rólegheitum ásamt afslöppuðu og
þægilegu andrúmslofti enda má segja að það sé aðalsmerki eyjunnar.
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nætur

Í fjölskyldu herbergjum geta verið 2 fullorðnir, einn táningur og 2 börn.
Spyrjið eftir verði!
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Bandara Resort & Spa****
nætur

KOH SAMUI

FRÁBÆRT 4 STJÖRNU HÓTEL Á BOPHUT
STRÖNDINNI
Lífssýn hjá þeim á Bandara Resort & Spa
er einföld „Easy living, pure luxury“ þá á
að vera auðvelt og afslappandi að halda
frí á Bandara Resort. Það eru margir smáir
hlutir sem gera það að verkum að manni
líður vel í sólarfríinu. Bandara Resort
getur boðið uppá meira en flestir aðrir.
Hér er nóg af plássi til að hafa prívat líf.
Hótelið er á Bophut ströndinni sem er
svæði þar sem eru fá hótel, þar er afslappandi andrúmsloft með huggulegum veitingastöðum og er langt frá ys og þys sem
einkennir Chaweng ströndina. Bandara er í
dýrari kantinum, en við getum lofað þér að
þið fáið helling fyrir peninginn og meira til.
+ 1 x ókeypis kvöldverður fyrir 2 á
Bandara Resort & Spa.

ALLA DAGA ALLT ÁRIÐ
FERDIN@FERDIN.IS
WWW.FERDIN.IS
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Dagsferðir í Thailandi

Bangkok, Hua Hin, Koh Chang, Phuket, Krabi & Koh Samui
Hér að neðan getið þið séð úrval af spennandi dagsferðum sem þið hafið möguleika á að
kaupa með þeim 2x10 pakka sem þið veljið. Spyrjið Ferdin.is um fleiri möguleika.

BANGKOK

HUA HIN

KOH CHANG

MIÐBORGIN OG HOFIN Í BANGKOK

SAMROI YOD ÞJÓÐGARÐUR

BÁTA FERÐ TIL 4 EYJA

Þessi hringferð er góður grunnur fyrir áhugaverða staði í
borginni. Í ferðinni verða heimsótt 3 hof þar sem fyrsta
stopp verður við hofið Wat Traimit þar sem 5,5 tonna
stórkostlegt gull líkneski af Buddha verður skoðað. Næsta stopp er við hofið Wat Chetuporn, sem í daglegu tali
er kallað Wat Po, þar er m.a. hægt að sjá hinn 45 m. langa liggjandi Buddha. Síðasta hofið sem þið heimsækið er
Wat Benchamabophit, fallegt nútíma hof sem er byggt í
marmara og skreitt með gulli.

Khao Samroi Yod National Park liggur ca. 63 km suður af
Hua Hin. Svæðið þekur ca. 98 km² með kalksteinsfjöllum,
mangro trjám sem vaxa í saltvatni ásamt fallegum ströndum. Á leiðinni keyrið þið m.a. framhjá ananasplantekrum
þar til þið komið að fallegu fiskiþorpi. Farið er í stutta siglingu að Sam Phraya ströndinni en þaðan er farið fótgangandi
að hinum fræga Helli Tham Phraya Nakhon. Frá veröndinni
Phra Thi Nang Khuha Kharuhat, sem var hönnuð á tíma
Kong Rama V árið 1890 hafið þið stórkostlegt útsýni að
hellinum. Síðan er tími fyrir afslöppun á ströndinni áður en
hádegismaturinn er snæddur.

Þið verðið keyrð að fiskiþorpinu Bang Bao á suðurhluta
Koh Chang. Farið verður um svæðið í kringum Ko Rang
sem er algjör paradís fyrir snorkling, á meðan bjóða
leiðsögumenn okkar uppá drykki og snakk. Það er góður
tími til að snorkla við eyjarnar Ko Ran, Ko Yark, Ko Kra
og Ko Thong. Síðan verður boðið uppá hefðbundið thailenskt hlaðborð, ásamt BBQ á Ko Rang ströndinni.

ÓÞEKKTA KOH CHANG

Stórkostlegur dagur í Kanchanaburi-héraðinu. Í dag
stendur River Kwai sem tákn fyrir þá þúsundir stríðsfanga sem létu lífið við byggingu á brúnni yfir Kwai fljótið.
Í ferðinni heimsækið þið Railway safnið sem segir frá
sögunni við gerð brautarteinanna og einnig er JEATH War
Cemetery heimsótt, síðan siglið þið í „ longtail“ bát niður
Maekong-fljótið þar til þið komið að hinni frægu River
Kwai brú. Eftir hádegismat á veitingastað sem er á staðnum, farið þið um borð í járnbrautarlest og getið þaðan
upplifað stórkostlegt útsýnið meðfram Kwai-fljótinu.

Farið verður í siglingu að hinum sérstaka og lifandi fljótandi markaði, á leiðinni getið þið upplifið rólegan lífstíl þorpsbúa. Áfram verður haldið til Nakorn Pathom þar
sem þið getið séð hæsta chedi í Thailandi, síðan verður
hádegisverður í Rose Garden Country Resort. Eftir matinn fáið þið að sjá brot af thailenskum dönsum, thai box
og bardagalist með sverðum ásamt fíla sýningu.

Þið heimsækið einn helgasta stað á eyjunni Kho
Chang „andahúsið“ síðan verður haldið áfram meðfram hinni fallegu og óþekktu austurhlið eyjunnar þar
sem þið sjáið Klong Nonsi fossinn. Stutt gönguferð
er að fossinum. Ferðin heldur áfram til Salak Phet
sem er lítið og hefðbundið thailenskt fiskiþorp. Þið
fáið hádegisverð á Salak Phet Seafood sem er þekktasti veitingastaður eyjunnar og síðan er farið í
siglingu um mango skóginn. Hápunktur ferðarinnar
er heimsókn á litla eyju Koh Phrao Nok sem er með
fallega hvíta sandströnd. Þú munt aldrei gleyma degi
sem þessum!

PHUKET

KRABI

KOH SAMUI

CORAL EYJAR

4 EYJAR MEÐ LONGTAIL BÁT

HÁLFS DAGS FERÐ UM KOH SAMUI

FÍLA & FRUMSKÓGAR SAFARI

KAJAKFERÐ Í ANGTHONG
ÞJÓÐGARÐINUM

BRÚIN YFIR KWAI FLJÓTIÐ

Frá Ao Chalong bryggjunni siglið þið til Coral eyja ca.
9 km frá suðaustur strönd Phukets. Á daginn er mikið líf á ströndinni, hér er fólk á sjóskíðum, að kafa,
snorkla eða njóta útsýnis frá fallhlíf. Sumir eru bara
í sólbaði á ströndinni við kristaltært hafið. Sjórinn er
sléttur og tær, tilvalinn staður fyrir alls konar vatna
íþróttir.

HJÓLAFERÐ Á PHUKET

Í þessari hjólaferð er hjólað um fallegt landslag eyjunnar og fallegir staðir skoðaðir. Þetta er í raun frekar auðveld hjólaferð fyrir alla aldurshópa Þó þurfa
þátttakendur að geta eða hafa reynslu að hjóla í
umferð. Ferðin er ca. 20 – 25 km. Leiðin liggur um
gummi ekrur, fallega dali og kókós lundir. Alls staðar
á leiðinni mætið þið innfæddum við hin ýmsu daglegu
störf.

DAMNOEN SADUAK FLJÓTANDI MARKAÐUR & ROSE GARDEN

Skoðið allar fallegu eyjarnar við Ao Nang ströndina.
Dagur með sól, sundi og snorkli á og við næstum
ósnortnar trópískar strendur. Í ferðinni farið þið til
Railay Beach, klettaeyjunnar Chicken eyja og eyjannna
sem mynda keðju og eru kallaðar Tap eyjur og Poda
eyjur, sem hafa fallegar kríthvítar strendur og kóralrif
sem eru full af trópískum fiskum – frábær staður til að
synda og snorkla.

Hjá Huay Tho Elephant camp mætið þið þessum frábæru dýrum, þar sem farið verður í 45 mín. reiðtúr
um frumskóginn. Áfram til Wat Tham Sua eða „Tiger
Cave“ sem er svæði þakið mörgum Buddha myndum
sem eru í helli. Seinnipartinn heimsækið þið djúpa
laug með 40 gráðu heitu vatni svo það er um að gera
að skella sér útí. Héðan farið þið í göngu ca. 1,5 km.
gegnum frumskóg sem er næstum ósnortinn og ein af
þeim síðustu á undirlendinu.

Koh Samui er lítil eyja svo að í hálfdags ferð getið þið
séð helstu ferðamannastaðina. Ferðin byrjar á hofinu
Wat Phra Yai síðan er farið að steinunum frægu „Hin
Ta Hin Yai“ Það er farið framhjá fallegum fossum og við
heimsækjum apa sem eru þjálfaðir í að sækja kókóshnetur himinhátt upp í tréin. Dagurinn endar í bænum Nathon þar sem þið hafið möguleika á að versla.

Leiðsögumenn ykkar segja ykkur frá þjóðgarðinum sem
þið farið síðan að kanna í sjókajak við Mae Koh. Við skiljum kajakana eftir á ströndinni og förum í skemmtilega
göngu gegnum þéttan regnskóg áður en við komum að
græna lóninu. Síðan er falleg sigling í norðurhluta þjóðgarðsins. Á eyjunni Koh Wao getið þið valið um að skoða
hella, furðulega klettamyndanir eða snorkla, synda og
eða liggja í sólbaði á dekkinu.

FERÐASKRIFSTOFAN ehf. kt. 640311-0370 með leyfi Ferðamálstofu
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