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thailand

THAILAND
Flestir Íslendingar óska eftir því að hafa meira svigrúm og ráða
sér sjálfir þegar þeir fara í frí til Thailands. Út frá þeim óskum
bjóðum við uppá þennan 54 síðna bækling um Thailand. Á þessum síðum getið þið lesið um fjöldan allan af spennandi hótelum, frá einföldum bungalows á ströndinni eða lúxsus hótel
með spa, einnig eru mjög margar og áhugaverðar skoðunarferðir og hringferðir. Um allt Thailand bjóðum við uppá keyrslu
til og frá flugvöllum á hótel. Pantið þessa þjónustu að heiman
svo þið komist fljótt og örugglega á áfangastað.
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Í FÓTSPOR KONUNGA
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DUSIT

Við höfum nú hafið náið samstarf með Thailensku lúksús hótel keðjuna Dusit Internatinal. Dusit er mjög virt fyrir persónulega þjónustu og ótrúlega þjónuslipurð í garð
viðskiftavina sinna og reyna að gera sitt ýtrasta til að þú fáir einstakal upplifun í
fríinu þínu.
Í þessum bækling finnur þú hótel í þessum flokkum::
Dusit Thani – Er flaggskip hótelkeðjunnar klassískt fimm stjörnu hótel, en með
fjögurra stjörnu verðum. Hér er öll möguleg þjónusta og þægindi. Við bjóðum
uppá Dusit Thani hótel í Bangkok, Hua Hin
og Phuket.
Dusit Princess – Oft minni ferðamanna og
fyrstaflokkshótel með pesónulegri þjónustu,
góð staðsetning, og notalegu andrúmslofti.
Við bjóðum uppá Dusit Princess hótel í Bangkok,
Chiang Mai, Chiang Rai samt Koh Chang.
Sem gestur á einu af þeim Dusit hótel sem við höfum valið er tryggt að þú færð ”value
for money”, ásamt ákveðnum forréttindum sem eingögu gildir fyrir okkar viðskiftavini:
• Drik við komu og ávaxtarkörfu á herbeginu
• Check-out - útskráning af hóteli kl. 14:00
Front cover photo: Elephant Hills, Khao Sok National Park
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Góðir Íslendingar

hótel:

Hótelin í bæklingnum er skipt niður í 1 – 5
stjörnur. Einnig er að finna þessar táknmyndir sem eru einnig merkt við hótelin.

Stefna okkar er að bjóða Íslendingum uppá ferðir til fjarlægra staða sem eru
í boði alla daga allt árið. Því kynnum við þriðja árið í röð 54 síðna bækling til
Thailands. Thailand hefur uppá ótrúlega margt að bjóða fyrir okkur Íslendinga.
Þar er sól og hiti allt árið og verðlagið er mjög hagstætt miðað við Evrópu.
Gestir okkar sem þegar hafa prófað ferðirnar eru sammála um að annan eins
lúxsus hafi þeir ekki reynt áður á eins hagstæðu verði og í Thailandi.
Við erum brautryðjendur í ferðum fyrir Íslendinga þar sem það þarf eingöngu
2 til að skipulögð ferð verði farin. Börn undir 12 ára fá oftast 50% afslátt á
ferðum og hótelgistingum í Thailandi.
Ferðir okkur til Thailands eru ekki felldar niður vegna ónógrar þátttöku því okkar ferðir hafa engin slík skilyrði.

BESTU KAUPIN

VIÐ MÆLUM MEÐ!!
GOTT HÓTEL FYRIR VERÐIÐ
Góð ferðamannahótel sem
við höfum valið þar sem
gæði og staðsetning eru mjög góð miðað
við verðið.

Jón Haukur Daníelsson

Margeir Ingólfsson

Bestu ferðakveðjur
Jón Haukur Daníelsson og Margeir Ingólfsson

FJÖLSKYLDAN

ViÐ MÆLUM MEÐ!!
HÉR ÞRÍFAST ALLIR
ALDURSHÓPAR
Þessi hótel bjóða uppá að
fjölskyldur (2 fullorðnir og 2 börn) geta búið
saman í herbergi sem annars er oft vandamál í Thailandi..

UPPÁHALDIÐ

ViÐ MÆLUM MEÐ!!
EINSTAKT
Uppáhalds hótelin okkar
eru valin út frá því að okkur
finnst staðurinn hafa sál, gott andrúmsloft, góða þjónusta og eða góða staðsetning. Þetta eru ekki endilega dýrustu
hótelin heldur þau sem við myndum sjálf
velja að búa á þegar við erum að ferðast.

HRINGFERÐIR:

Í þessum bækling höfum við sett saman 8
mismunandi hringferðir, þar sem innihaldið
er mjög mismunandi. Til að hjálpa þér með
að velja réttu ferðina notum við þessar 3
táknmyndir hér að neðan.

virkur

Í hringferðinni koma fyrir
þættir eins og göngur,
hjólaferðir eða að sitja á
fílabaki. Ferðirnar eru ekki
erfiðar og hægt er að taka þátt í þeim í almennu líkamsástandi
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Chiang Rai, Chiang Mai & Mae Hong Son

Bangkok

slÖKUN

Hringferðirnar innihalda
afslappandi
daga
á
hótelum nálægt strönd,
þar sem þú velur sjálfur
hraðann og innihaldið
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hafa áhuga á menningu,
eins og sögu, trú, minnisvörðum eða að hitta
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Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao & Hua Hin
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Sjálfbært

Þegar við mælum
með ákveðnum ferð
eða ferðamáta, þýðir
það að sá sem býður
ferðirnar styður við sjálfbæra þróun. Sjá
nánar um þessa merkingu í sér bæklingi.
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Koh Chang - ATH.: Mikil rigning í Júní - Agúst
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Phuket, Phi Phi, Krabi, Khao Lak & Eyjar

dec

FOTO

Við þökkum Erik Sellgren, sem
hefur lánað myndir sýnar sem
eru í þessum bækling.
Erik hefur oft ferðast um í
SuðausturAsíu með myndavélina og hefur næmt auga að ná
réttum augnablikum og stemmingu í myndum sýnum..
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Chiang rai
Chang Rai er vinsælast meðal þeirra sem óska eftir gönguferðum í gróskumiklu og fjalllentu svæði, þar sem Laos er
austan megin og Myanmar er fyrir norðan svæðið. Hér hafa
safnast saman minnihluta þjóðflokkar með sérstaka menningu, hefðir og tungumál.
Lykilorð: Gönguferðir, menning, markaðir og minnihlutahópar.
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kamphaeng phet

TH

umphang

thaila

Chiang Mai
Höfuðstaður norðurthailands sveitaþorp og stórborg með
sérstökum sjarma og fjöldan af afþreyingarmöguleikum
Lykilorð: Musteri, þægilegt loftslag, falleg náttúra, næturmarkaður, og möguleika á fjölda ferða um nágrennið.

Kanchanaburi
„Brúin yfir fljótið Kwai“ var byggð af stríðsföngum í
seinni heimstirjöldinni. Bærinn Kanchanaburi býður
uppá margar spennandi afþreyingar og ferðamöguleika.
Lykilorð: Fallegt hérað með þjóðgörðum, fossar og fljót,
„Brúin yfir fljótið Kwai“ lestarferð með „dauðalestinni“,
upplifun á fílabaki og söfn
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Bangkok
Bangkok býður uppá allt sem áhugaverð og lifandi
heimsborg þarf að hafa - og meira til.
Lykilorð: Verslanir, markaðir, næturlíf, veitingastaðir,
hof, alþjóðlegt og staðbundið andrúmsloft.

Hua Hin
Þessi konunglegi strandbær er vinsæll ferðamannastaður. Hér er m.a. breiðar strendur, margir huggulegir veitingastaðir, og kaffihús og bærinn er aðeins
í 3ja tíma keyrslu frá Bangkok, fljótamarkaðinum og
River Kwai.
Lykilorð: Fyrsti sólbaðstaður í Thailandi, golf og spa.
Úti hátíðir, núverandi bústaður kongungs.
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Phuket
Phuket er stærsta eyja Thailands með fallegum sandströndum og margvíslegum upplifunum eins og afslappandi strandfrí á lúksus hóteli, baðstrandarfrí fyrir alla
fjölskylduna eða fjölbreytilegt og skemmtilegt frí með
verslunleiðangrum og næturlífi.
Lykilorð: Vinsæll baðstrandarstaður, golf og spa, köfun og grunnköfun, það eru góðir ferðamöguleikar frá
svæðinu.
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Koh Chang
Rétt við landamæri Cambodíu er eyjan Koh Chang og er
hún önnur stærsta eyja Thailands og er einnig velvarðveittur þjóðgarður þar sem 70% er ósnertur regnskógur.
Hér eru góðir möguleikar á bæði strand- og náttúruupplifunum.
Lykilorð: Dýralíf, fossar, frumskógur, strandfrí, vatnaíþróttir og afslöppun.

Koh Samui
Vinsælasta ferðamannaeyja Thailands í Thailandsflóa með
góðum hótelum, „póstkortaströndum“ og vatnaíþróttum.
Eyjan er vinsæl bæði fyrir fjölskyldur, pör og unga bakpokaferðalanga. Eyjan er nálægt öðrum vinsælum eyjum eins og
hinni vinsælu köfunar paradísareyju Koh Tau og eyjunni Koh
Phangan sem er vinsæl skemmtistaðaeyja.
Lykilorð: Flott hótel, köfun og grunnköfun, með meira en 60 eyjar
á svæðinu, fallegar strendur, og gróskumikið landslag á eyjunum..

Krabi
Hér er eitt af flottustu svæðum Thailands með fallegum
pálmasandströndum og stórkostlegum límsteinsklettum.
Áhugaverðast hér er ekki miðbærinn á Krabi heldur frábær
náttúran.
Lykilorð: Köfun, grunnköfun, kajaksiglingar, klettaklifur,
bakpokaandrúmsloft, skemmtilegt strandarlíf
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I FÓTspor Konunga
ferd TH1

15 daga / 14 nætur
2 nætur í Bangkok - 6 daga / 5 nætur hringferð m. leiðsögn - 7 nætur í Hua Hin
Í þessari 15 daga hringferð byrja fyrstu 2 dagarnir í hinni ólgandi
milljónaborg, Bangkok. Síðan er ferðinni haldið áfram norður
eftir í gegnum sögu og menningu Thailands. Á leiðinni upplifið
þið m.a. Ayutthaya og Sukothai sem eru tvær sögufrægar borgir
þar sem m.a. er að finna hof, hallir og gamlar rústir. Báðar þessar
borgir voru hér áður fyrr konungsborgir og höfuðborgir í Thailandi. Í Chiang-Mai höfuðborg norðurs Thailands bíður ykkar
þægilegt loftslag og heillandi andrúmsloft. Hér eru huggulegar
götur, meira en 300 falleg hof og skemmtilegir markaðir. Ferðin
heldur síðan áfram til Chiang Rai, en á leiðinni þangað heimsækið þið fílasvæði þar sem þið sjáið þessi stóru og skynsömu
dýr við vinnu og einnig hvernig fílarnir eru þjálfaðir. Á leiðinni

Chiang Rai

Laos
Chiang Mai
Lampang

thai land

Ayutthaya
BANGKOK
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Í þessari ferð er hægt að velja á milli annaðhvort fyrsta flokks
hótel eða ferðamanna hótel bæði í Bangkok og í Hua Hin.

Dagur 1: koma til Bangkok
Við komuna til flugvallar í Bangkok verður tekið á móti ykkur og þið keyrð á hótel í Bangkok
Dagur 2: Bangkok
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. Það er margt hægt að
gera í borginni. Ef ykkur vantar innblástur þá skoðið bls.
24-25 í bæklingnum. (M)
Gisting: Bangkok

Sukhothai
Phitsanulok

Hua Hin

heimsækið þið nokkur smáþorp þar sem íbúar þeirra eru frá 6
mismunandi minnihluta þjóðflokkum í norður Thailandi. Þið upplifið einnig „hinn gyllta þríhyrning“ svæðið þar sem Thailand,
Laos og Myanmar sameinast. Síðan er haldið suður eftir til Hua
Hin. Hér eruð þið komin í konunglegt umhverfi, en hér býr núverandi konungur Thailands, Bhumibol. Hér býður ykkar 8 daga
slökun undir skugga pálamtrjaa.

Dagur 3: Bangkok – Ayutthaya – Phitsanulok
(Eingöngu brottfarir frá Bangkok á þriðjudögum)
Í dag er farið í spennandi skoðunarferð til hinnar fornu höfuðborgar Thailands, Ayutthaya. Hér er að finna rústir af gamalli borg þar sem 33 fyrrverandi konungar réðu ríkjum frá
árunum 1350-1767. Ferðin heldur síðan áfram til Phitsanulok
þar sem þið gistið (M,H)
Gisting: Phitsanulok
Dagur 4: Phitsanulok – Sukothai – Lampang
Hér í fyrstu höfuðborginni, Sukothai í Siam ríkinu getið
þið upplifað hinn sögulega garð sem inniheldur sögulegar
minjar af hofum- og hallar rústum. Á leiðinni norður eftir til
Lampang heimsækið þið einnig einn af þjóðflokkum fjallafólksins sem búa á þessu svæði.. (M,H)
Gisting: Lampang

Wat Chai Wattanaram Ayutthaya
Dagur 7: Chiang Mai – Næturlest til Bangkok
Í dag höldum við norður eftir til bæjarins Thaton. Á leiðinni
gegnum þetta fallega hérað er stoppað við fílabúgarð.
Hér kynnumst við þessum stóru dýrum við leik og störf,
með aðstoð leiðsögumannsins getið þið ef þið viljið farið
á fílabak og farið í smá reiðtúr inn í frumskóginn. (reiðtúr
er ekki innifalinn í verði ferðarinnar). Um kvöldið takið þið
næturlest frá Chiang Mai suður í gegnum Thailand niður
til Bangkok. (M,H)
Gisting: Svefnklefi á 2. farrími

Dagur 9-14: Hua Hin
Dagarnir á þessum huggulega sólar stað við Siam flóann
eru frjálsir og á eiginn vegum. Á svæðinu kringum bæinn
liggja fallegir fiskibæir og þorp, einnig eru þarna stórir
akrar með ananas og sykurrófum. Í þröngum götum bæjarinns eru margir góðir veitingarstaðir, þar sem hægt er að
borða mjög ódýrt. Á kvöldin breytast götur bæjarinns í stórkostlegan næturmarkað þar sem hægt er að kaupa nánast
allt. Einnig frábært að gæða sér á nýveiddu sjávarfangi.
Gisting: Hua Hin

”Þið fáið tilfinningu fyrir ”Gullna þríhyrningnum”,
Þar sem Thailand, Laos og Burma mætast

Dagur 8: Bangkok – Hua Hin
Snemma morguns komið þið á aðaljárnbrautarstöðina í
Bangkok, þar sem bílstjóri bíður eftir ykkur. Héðan er ca.
2½ tíma keyrsla suðvestur að ferðamannabænum Hua Hin.
Gisting: Hua Hin (M)

Dagur 15: Hua Hin - Bangkok
Eftir hádegi verðið þið sótt á hótelið og ykkur keyrt á flugvöllinn í Bangkok fyrir brottför til Íslands. Eða eins og í öllum
ferðum okkar getið þið lengt ferðina í samráði við okkur. (M)

Chiang Mai
Dagur 5: Lampang – ”Den Gyldne Trekant” – Chiang Rai
Í dag keyrum við eftir hlykkjóttum vegum í fjalla héraði sem er
bæði hálent og gróskumikill regnskógur. Við stoppum síðan við
tvo spennandi bæi, þar sem hægt er að versla heimilisiðnað
bæði úr tré og handofnum tekstíl, sem og fornmuni frá Myanmar. Seinni patrinn komum við svo til höfuðstaðar norðursins,
Chiang Mai, þar sem þið gistið í miðjum bænum. (M,F)
Gisting: Chiang Rai
Dagur 6: Chiang Rai – Chiang Mai
Þið byrjið daginn á að heimsækja aðaleinkenni borgarinnar, hið fallega Doi Suthep hof sem stendur á mjög fallegum stað í 1.000 metra hæð með frábæru útsýni yfir dalinn
og er tákn hinna fornu gullaldar. Eftir hádegisverð er restin
af deginum frjáls á eigin vegum sem þið getið t.d. notað til
að skoða ykkur um í huggulegum bænum. Þið verðið síðan
sótt á hótelið fyrir veislu kvöldsinns sem er með kvöldverð
og tilheyrandi danssýningu á veitingarstaðnum (M,H)
Gisting: Chiang Mai
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draumar Suðurthailands
Ferð TH2

14 dagar / 13 nætur
2 nætur Bangkok - 4 nætur Phuket - 2 nætur Khao Sok - 5 nætur Krabi
Náttúran á suður Thailandi er bæði stórkostleg og fjölbreytt, sem
hefur gert það að verkum að svæðið er upplagður áfangastaður fyrir fólk víðs vegar að úr heiminum. Þessi hringferð um suður Thailand er falleg náttúruferð. Þið byrjið ferðina með 2 dögum í Bangkok þar sem þið getið valið á milli fjölda skoðunarferða sem þessi
lifandi sórborg býður uppá. Á 3ja degi er haldið áfram til eyjunnar
Phuket sem er stærsta eyja Thailands, og vinælasti áfangastaður
fyrir Skaninavíubúa. Á Phuket eru kílómetra langar hvítar sandstrendur, mikið úrval af veitinga- og verslunarstöðum og svo eru
hér margar áhugaverðar skoðunarferðir. Þið haldið ferðinni áfram
til Khao Sok sem er þjóðgarður með gróskumiklum regnskógi, fos-

BANGKOK

th a ila nd
andaman
sea

gulf
of
thailand

Khao Sok National Park

Phuket

Krabi

Dagur 1: Koma til Bangkok
Við komuna til flugvallar í Bangkok verður tekið á móti ykkur og þið keyrð á hótel í Bangkok
Gisting: Bangkok
Dagur 2: Bangkok.
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. Það er margt hægt að
gera í borginni. Ef ykkur vantar innblástur þá skoðið bls.
24-25 í bæklingnum. (M)
Gisting: Bangkok
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sum, kalksteins klettum , ám og vötnum. Í þjóðgarðinum er einnig
mikið og fjölskrúðugt dýra- og plöntulíf og hér eru meira en 100
mismunandi orkídeur. Að sigla í gegnum frumskóginn er mikilfengleg upplifun, sem og að fara á fílabak. Hér fær maður innsýn
í bæði dýra- og plöntulíf svæðisins. Þessi skoðunarferð endar á
Krabi sem er þekkt fyrir stóra og fallega límsteins kletta og fallegar sandstrendur. Náttúran á landsbyggðinni á Krabi er talin af
mörgum vera sú fallegasta og sérkennilegasta á Thailandi.
Í þessari ferð er hægt að velja á milli fyrsta flokks hótels og
fermamanna hótels í Bangkok, Á Phuket og á Krabi.

Dagur 3: Bangkok – Phuket
Það verður náð í ykkur á hótelið og þið fljúgið til Phuket
(flugið er ekki innifalið í verði) hér skráið þið ykkur inn á
valið hótel. (M)
Gisting: Phuket

Phuket

Dagar 4-6: Phuket
Dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum. Njótið þess að slappa
af við ströndina eða við sundlaugina, farið í skoðunarferðir um
eyjuna og njótið þess að borða góðan Thailenskan mat. (M)
Gisting: Phuket

Krabi
Dagur 8: Khao Sok
Í dag heimsækjið þið fílagarð og farið á fílabak um regnskóginn. Þið siglið á kanó niður Khao Sak fljótið umvafin
fallegum kalksteins klettum og framandi hljóðum og lykt
frá frumskóginum. (M,H,K)
Gistnig: Khao Sok í lúksus tjaldbúðum

”Krabi er þekkt fyrir stóra
sandsteinskletta og fallegar
sand strendur”

Dagur 7: Phuket – Khao Sok
Ferðin heldur áfram norður eftir í fallegu landslagi til Khao Sok
þjóðgarðsins. Hér siglið þið á hinu fallega vatni, Cheo Larn í
miðjum regnskóginum, borðið hádeigisverð á gömlum búrmönskum „junke“, siglið í kanó og margt fl. (M,H,K)
Gisting: Khao Sok í lúksus tjaldbúðum

Dagur 9: Khao Sok – Krabi
Þið uppliðið þjóðgarðinn Khao Sok allt öðruvísi þegar þið
gangið um þrönga stíga regnskógarins. Á leiðinni verður
ykkur sagt frá plöntu- og dýralífi svæðisins af leiðsögumönnum garðsins. Eftir hádeigisverð kveðjið þið stórkostlega
náttúru upplifun, og haldið ferðinni áfram til Krabi sem einnig býður uppá eftirminnanlega upplifun. (M,H)
Gisting: Krabi

Dagar 10-13: Krabi
Dagarnir hér á Krabi eru frjálsir og á eiginn vegum og það
er eitthvað til að hlakka til því svæðið kringum Krabi er
talið eitt það fallegasta í Thailandi með einstakri náttúru. Afslappandi frídagar við sundlaugina eða ströndina,
spennandi afþreyingar möguleikar, eins og t.d. ferðir út til
smáeyjanna, ýmsar vatnaíþróttir , klettaklifur á fallegum
límsteins klettum og síðast en ekki síst þá er hægt að láta
dekra við sig og fá gott nudd. (M)
Gisting: Krabi
Dagur 14: Krabi- (Bangkok)
Þetta er síðasti dagurinn, þið verðið sótt og keyrt út á flugvöll þar sem þið fljúgið frá Krabi til Bangkok (flugið er ekki
innifalið í verði)
Eða eins og í öllum ferðum okkar hjá okkur getið þið lengt
ferðina í samráði við okkur.
(M: Morgunverður,H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)
Hafið samband og fáið ýtarlegri dagskrá hjá okkur.

Dusit Thani Laguna Phuket
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River Kwai & hitabeltis strandlíf
Ferð TH3

13 dagar / 12 nætur
2 nætur Bangkok - 2 nætur River Kwai - 1 nótt Bangkok - 7 nætur Hua Hin
Hringferðin River Kwai og hitabeltis strandlíf gefur ykkur góða
blöndu af upplifunum og afslöppun. Hringferðin byrjar í hinni líflegu höfuðborg Bangkok – það er erfitt að finna aðrar stórborgir sem
hafa jafn mikið úrval af verlsunarmiðstöðum, mörkuðum, næturlífi
og áhugaverðum stöðum.
Ferðin heldur áfram í gegnum gróskumikla og fallega náttúru að
brúnni yfir River Kwai, sem ber vitni um afrek bandamanna þegar
þeir voru fangar japana í seinni heimstyrjöldinni. Hér er mikið af
spennandi upplifunum eins og ferð með „Dauðalestinni“, sigling á

Kanchanaburi
River Kwai
BANGKOK

bambuspramma, ganga á brúnni yfir fljótið Kwai og margt fleira.
Hua Hin , sem er núverandi dvalastaður fyrir konung Thailands.
Vegna blöndu af strandbæ og fiskimanna samfélagi þá er Hua Hin
einn af vinsælustu ferðamannastöðum norðurlandabúa í Thailandi.
Það er hægt að velja á milli hótela í ferðinni bæði í Bangkok og Hua
Hin, annars vegar fyrstaflokks hótel og hinsvegar ferðamanna hótel.

”Hua Hin er mjög vinsæll ferðamannastaður skemmtileg
blanda af fiskiþorpi og sólbaðsstað”

th a ila nd
andaman
sea

Hua Hin

gulf
of
thailand

Dagur 1: Koma til Bangkok
Við komuna til flugvallar í Bangkok verður tekið á móti ykkur af enskumælandi leiðsögumanni sem keyrir ykkur á
hótelið í Bangkok.
Dagur 2: Bangkok
Dagurinn er á eigin vegum. Notið daginn til að upplifa
þessa stórkostlegu stórborg og þann margbreytileika sem
borgin hefur uppá að bjóða. Ef ykkur vantar hugmyndir þá
skoðið bls. 24–25 þar sem fjallað er um Bangkok. (M)
Gisting: Bangkok
Dagur 3: Bangkok – River Kwai
Þið verðið sótt snemma á hótelið í Bangkok og það verður
keyrt gegnum gróskumikð og fallegt landslag til bæjarins
Kanchanaburi. Hér heimsækjum við safnið JEATH War,
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sem er kirkjugarður með gröfum þeirra 6.000 bandamanna
er féllu í seinni heimstyrjöldinni einnig sjáum við hina
frægu brú yfir Kwai fljótið. Héðan siglið þið með Longtailbát til hótelsinns þar sem þið fáið hádegisverð.
Eftir góða máltíð siglið þið niður fljótið að Hell Fire Pass

Memorial – sem er hluti af “Dauðalestinni”, Hér er villt
náttúra, sem gefur ykkur hugmynd um hve stórt og erfitt
verkefnið var að leggja þessa járnbrautarteina. (K,H)
Gisting: River Kwai (Kanchanaburi)

Hua Hin
Dagur 4: River Kwai
Dagurinn býður uppá bátsferð að Saiyoke Yai Waterfall &
National Park, þar býður ykkar falleg nátturu upplifun. Eftir
hádegismat á hótelinu farið þið í hellinn Kaeng Lava Cave,
sem þykir ein af Thailands fallegustu hellum. Það sem eftir
er dags er á eigin vegum, hægt að fara í kano siglingu eða
leigja sér hjól en þetta kostar aukalega. (M,H, K)
Gisting: River Kwai (Kanchanaburi)

garstað og síðan er farið í lestarferð með ”Dauðalestinni”,
sem byggð var að stríðföngum sem voru fangar japana í

Dagur 5: River Kwai – Bangkok
Þið heimsækið nærliggjandi þorp þar sem þið kynnist
Mon-fólkinu (val fílareiðtúr mögulegur á staðnum á eigin
vegum). Hádegismatur er snæddur á nærliggjandi veitin-

síðari heimstyrjöldinni. Seinnipartinn farið þið aftur til
Bangkok og gistið þar eina nótt. (M, H)
Gisting: Bangkok

Bangkok

ferðamannabær Thailands og hér getið þið upplifað afslappandi strandfrí, verslunarferðir, markaði, góða veitinga- og

”Villt nátturan á þessum stað sýnir ykkur hvað
erfitt það hefur verið að byggja járnbrautina”

Dagur 6: Bangkok – Hua Hin
Frá Bangkok heldur ferðin áfram suður að Siam-flóanum,
til vinsæla sólbaðsstaðarinns Hua Hin, þar sem þið innritið
ykkur inná hótelið ykkar. (M)
Gisting: Hua Hin
Dagar 7-12: Hua Hin
Dagarnir í Hua Hin eru á eigin vegum. Bærinn er elsti

kaffistaði ásamt miklu úrvali af afþeyingu. (M)
Gisting: Hua Hin
Dagur 13: Hua Hin – Bangkok
Seinni partinn verðið þið sótt og þið keyrið á flugvöllinn í
Bangkok fyrir brottför til Íslands, þessi mikilfenglega upplifun er á enda. Eða eins og í öllum ferðum okkar getið þið
lengt ferðina í samráði við okkur.
(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)

Hua Hin
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framandi NORÐURthailand & púður
sandur á Koh Samui
Ferð TH4

16 dagar/ 15 nætur
2 nætur Bangkok - 3 nætur Mae Hong Son - 3 nætur Chiang Mai - 7 nætur Koh Samui
Hringferðin gefur ykkur spennandi innsýn í margbreytileika Thailands. Þið byrjið hringferðina með 2 nóttum í hinni lifandi milljónaborg, Bangkok. Síðan farið þið með flugi til hinnar norðlægu
Mae Hong Son sem er nálægt landamærum Burma. Þetta er lítill
fallegur bær umvafinn gróskumiklum fjöllum og hér búa margir
ólíkir minnihlutahópar, sem setur skemmtilegan og litríkan blæ á
bæinn. Næstu dagar bjóða uppá gönguferðir á svæðinu, fílaferð,
heimsókn til hins ævintýralega þjóðflokks Long-Neck og sigling á
bambuspramma. Þið fáið einnig innsýn í mismunandi hefðir og lif-

Mae Hong Son

Laos
Chiang Mai

naðarhætti þjóðflokkanna ásamt stórkostlegri náttúru. Þið heimsækið einnig Chiang Mai áður en þið farið með flugi suðureftir
til eyjunnar Koh Samui og njótið að vera umvafinn pálmatrjám og
hvítum, fínum ströndum.
Þessi hringferð er upplagt að fara í ef þið óskið eftir spennandi
menningu, stórkostlegri náttúru og slökun í skugga pálmatrjáa.
Það er hægt að velja á milli hótlela í ferðinni í Bangkok, Chang Mai og Koh Samui
annars vegar fyrstaflokks hótel og hinsvegar ferðamanna hótel.

Dagur 1: Koma til Bangkok
Við komuna til flugvallar í Bangkok verður tekið á móti
ykkur af enskumælandi leiðsögumanni sem keyrir ykkuá
hótelið í Bangkok.
Gisting: Bangkok
Dagur 2: Bangkok
Dagurinn er á eigin vegum. Notið daginn til að upplifa
Mae Hong Son

th a ila nd

BANGKOK

andaman
sea

gulf
of
thailand

Koh Samui
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þessa stórkostlegu stórborg og þann margbreytileika sem
borgin hefur uppá að bjóða. Ef ykkur vantar hugmyndir þá
skoðið bls. 24–25 þar sem fjallað er um Bangkok. (M)
Gisting: Bangkok
Dagur 3: Bangkok – Mae Hong Son
Þið fljúgið til Mae Hong Son (flugið er ekki innifalið í verðinu) sem er á norðvestur horni Thailands og skráið ykkur inn

Lamai Beach - Koh Samui

”Chiang Mai er þekkt fyrir áhugaverðan næturmarkað og þægilegt háfjallaloftslag.”
regnskóginn. Þið haldið síðan áfram í bíl í þjóðgarð þar sem
eru hellar og fossar. Allan daginn eruð þið að fara í gegnum
smá þorp þar sem búa ókíkir minnihlutahópar, þið komið
tilbaka til Mae Hong Son seinnipart dags.. (M,H)
Það er möguleiki á að fá auka dag eða auka ferðir á svæðinu hafið samband við okkur.
Gisting: Mae Hong Son
Dagur 6: Mae Hong Son – Chiang Mai
Þið verðið sótt á hótelið og keyrt út á flugvöl fyrir brottför til
Chiang Mai (flug ekki innifalið.), höfðustaður norður Thailands. Bærin er þekktur fyrir stórkostlegan næturmarkað,
fjölmörg musteri og hof, ásamt þægilegu háfjalla loftslagi.
Þið hafið restina af deginum til eigin nota. (M)
Gisting: Chiang Mai

á hótelið. Mae Hong Son er miðpunktur fyrir hina mörgu
og mismunandi minnihlutahópa á þessu hálenda svæði og
bærinn er fullur af menningu, sögu og vingjarnleika. Notið
restina af deginum til að skoða ykkur um. (M)
Gisting: Mae Hong Son
Dagur 4: Mae Hong Son Trekking
Dagurinn hefur að geyma einstaka upplifun hvað varðar
náttúru og menningu. Þið gangið um regnskóginn, farið
á fílsbak, siglið á fljótinu meðfram litlum smábæjum og
heimsækið lítinn ættflokka smábæ, þar sem þið komið til
með að gista í einföldum kofum. (M,H,K)
Gisting: Ættflokka smábær á Mae Hong Son svæðinu
Dagur 5: Mae Hong Son Trekking
Þið hafið möguleika á að fylgjast með lífi fólksinns í þorpinu áður en þið farið í teggja tíma göngu í gegnum trópíska

Dagur 7: Chiang Mai
Í dag er farið í dagsferð til Sangkamphang sem er aðeins
fyrir utan bæjar miðjuna. Þessi bæjarhluti er þekktur fyrir frábæra listiðn. Við heimsækjum mörg verkstæði sem
halda í heiðri gömlum hefðum og vinnuaðferðum m.a. meðferð á silki, tréskurðar listarmönnum og fl. Hér hafið þið
möguleika á að gera góð kaup á staðnum. Seinnipart dags
er síðan á eigin vegum. (M)
Gisting: Chiang Mai

Dagar 10-15: Koh Samui
Þessa daga eruð þið á eigin vegum. Eyjan er þekkt fyrir flottar, hvítar strendur og hreinan og tæran sjó. Hér er auðveldlega hægt að láta dagana líða með góða bók undir skugga
pálamtjánna eða njóta þess að vera í sundlauginni eða úti
í tærum sjónum og ekki má gleyma öllum þeim mörgu og
girnilegu veitingastöðum. Á eyjunni er boðið upp á mikið
úrval af áhugaverðum skoðunarferðum. Þið getið einnig
gengið meðfram Chaweng Beach, heimsótt fiskismábæinn
Fishermans Village eða farið í ferð til smáeyjanna í kring. (M)
Gisting: Koh Samui
Dagur 16: Koh Samui– Koh Samui lufthavn
Það er tími til að yfirgefa þessa fallegu eyju. Þið verðið sótt
á hótelið og keyrt út á flugvöll í Koh Samui, fyrir flug til
Bangkok. (flug ekki innifalið). (M)
(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)
Nánari ferðaáætlun getið þið fengið hjá okkur.
Chiang Mai

Dagur 8: Chiang Mai
Dagurinn á eigin vegum – njótið lífsinns í sundlaug hótelsinns, takið hjól á leigu og farið í könnunarferð um nágrennið í bæinn eða um nærliggjandi rísakra sem eru allt í
kringum bæinn (M)
Gisting: Chiang Mai
Dagur 9: Chiang Mai – Koh Samui
Eftir góðan nætursvefn og staðgóðan morgunverð verðið
þið keyrð út á flugvöll þar sem þið takið flug til trópísku eyjarinnar Koh Samui. (flug ekki innifalið). Frá flugvellinum á
Koh Samui verðið þið keyrð á hótelið ykkar.. (M)
Gisting: Koh Samui

13

Musteri, fjöll & hvítur sandur
ferð th 5

14 dagar / 13 nætur

3 nætur Bangkok - 1 nótt m. næturlest til Chiang Mai - 3 nætur Chiang Mai - 6 nætur Koh Lanta
Ferðin byrjar í Bangkok þar sem þið getið valið á milli ógrynni
af spennandi möguleikum sem borgin hefur uppá að bjóða.
Í Bangkok eða „Krung Thep“ eins og borgin er kölluð í daglegu tali er svo mikið af áhugaverðum stöðum að maður gæti
notað allt fríið í borginni en samt ekki náð að skoða allt. Eftir
3 gistinætur kveðjið þið borgina og farið á fyrsta farrými með
næturlestinni norður eftir til Chiang Mai. Þó svo að Chiang
Mai sé kölluð höfuðborg norður Thailands er borgin meira
eins og hugguleg, meðalstór borg, hér er þægilegt andrúmsloft og mikið af mörkuðum og fallegum hofum. Í Chaing Mai
skoðið þið tákn borgarinnar, hofið Doi Suthep sem er staðsett

Chiang Mai

l a os

thailand

á fjalsstoppi með frábært útsýni yfir bæinn. Þið heimsækið
einnig litla fjallaþorp þar sem þið hittið Meo-íbúana sem eru
einn af mörgum minnihlutahópum sem búa í norður Thailandi.
Síðan fljúgið þið frá Chiang Mai til Krabi og siglið til hinnar
litlu og fallegu hitabeltis eyju Koh Lanta. Mikill hluti eyjunnar
er þakinn grænum gróðri og strendurnar eru með þeim bestu
á svæðinu. Hér er hægt að njóta lífsina á ströndunum í fallegu
umhverfi og með nýveiddan fisk á grillinu.
Í ferðinni er hægt að velja á milli ferðamanna hótels og fyrsta
flokks hótels.

Dagur 1: Koma til Bangkok
Það verður náð í ykkur á flugvöllinn í Bangkok og þið keyrð
á hótelið. Gisting: Bangkok

hefur uppá að bjóða. Ef ykkur vantar hugmyndir þá skoðið
bls. 24–25 þar sem fjallað er um Bangkok. (M)
Gisting: Bangkok

Dagar 2-3: Bangkok. (M)
Dagurinn er á eigin vegum. Notið daginn til að upplifa þessa
stórkostlegu stórborg og þann margbreytileika sem borgin

Dagur 4: Bangkok – Chiang Mai
Dagurinn er á eigin vegum. Þið getið skoðað ykkur um í hinni
stóru verslunarmiðstöð við Siam Square, fengið gott Thai-nudd

King and Queen Pagodas Doi Inthanon

BANGKOK

andaman
sea

gulf
of
thailand

Krabi
Koh Lanta
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Wat Phra That Doi Suthep

við hið þekkta Wat-Po hof, eða heimsótt Khao San sem er mjög
lífleg bakpoka gata þar sem mikið úrval er af veitingastöðum,

sögulegri merkingu og helgidómum hofsins. Frá hofinu hafið
þið frábært útsýni yfir allt Chiang Mai héraðið. Áður en snúið

”Doi Suthep-hofið er á toppi fjalls með frábæru útsýni yfir borgina”
markaðsbásum og fólki frá öllum heimshornum. Það verður
síðan náð í ykkur á hótelið snemma um kvöldið og þið keyrð
niður á járnbrautarstöð þar sem þið farið með næturlestinni til
Chiang Mai. Þið ferðist í 1. flokks svefn vagni. (M)
Gisting: Næturlest 1. flokks svefnvagn
Dagur 5: Chiang Mai
Þegar þið komið á járnbrautastöðina í Chiang Mai verður tekið á móti ykkur af leiðsögumanni okkar og þið keyrð á hótelið. Hér getið þið slakað á og notið aðstöðunnar á hótelinu
eða skoðað ykkur um í bænum. Gisting: Chiang Mai
Dagur 6: Chiang Mai
Í dag heimsækið þið eitt af helgustu hofum Norður Thailands
- Wat Phra Thart Doi Suthep. Leiðsögumaður segir ykkur frá

er aftur til Chiang Mai heimsækið þið stóran markað með
ferskar vörur. Talad Wararot. (M) Gisting: Chiang Mai
Dagur 7: Chiang Mai
Heill dagur á eiginn vegum sem gefur möguleika á að skoða
m.a. meira en 300 hof sem eru í og utan bæjarins. (M)
Gisting: Chiang Mai
Dagur 8: Chiang Mai – Koh Lanta
Ferð frá norðri til suðurs, um morguninn fljúgið þið suðureftir
til Krabi (flugið er ekki innifalið í verði) Frá flugvellinum á
Krabi verðið þið keyrð að höfninni og þið siglið til eyjunnar
Koh Lnata, þar sem þið dveljið næstu 7 daga. (M)
Gisting: Koh Lanta

Dagur 9-13: Koh Lanta
Koh Lanta er 24 km löng eyja og á vesturhliðinni eru frábærar
strendur. Á eyjunni búa um 18.000 manns sem lifa af fiskveiðum
og ferðamennsku. Þið getið notað dagana til að njóta lífsins og
slappa af, farið í ferð um regnskóginn eða grunnkafað meðal
hinna litríku fiska. Á Koh Lanta er ekki fjörugt næturlíf sem
margar að hinum Thailensku eyjum eru þekktar fyrir. En hér eru
huggulegir veitingastaðir í frábæru umhverfi sem bjóða m.a.
uppá nýveitt lostæti. (M) Gisting: Koh Lanta
Dagur 14: Koh Lanta - Krabi
Þetta er síðasti dagurinn á eyjunni Koh Lanta, það verður
náð í ykkur, og síðan fljúgið þið frá Krabi til Bangkok (flugið
er ekki innifalið í verðinu) og þar með er þessi hringferð á
enda. (M)
Eða eins og í öllum ferðum okkar hjá FERDIN.IS getið þið
lengt ferðina í samráði við okkur
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þjóðgarðar í grænu & bláu
ferð TH6

13 dagar / 12 nætur
2 nætur Bangkok - 2 nætur Khao Yai Þjóðgarðinum - 1 nótt Bangkok - 7 nætur á Koh Chang
Einstök hringferð, þar sem þið upplifið einstaka náttúru Thailands í elsta þjóðgarðinum Khao Yai National Park og stærsta
þjóðgarði, Koh Chang Marine National Park. Þið byrjið ferðina
í Bangkok sem ferðalag út af fyrir sig með fjölbreyttum veitingastöðum, litríkum mörkuðum, menningarverðmætum og líflegu næturlífi ásamt friðsælum stöðum í miðri heimsborginni. Þið
haldið áfram í ríki regnskóganna, með fjölbreyttum hitabeltisgróðri og tilheyrandi dýralífi ásamt fallegum fossum í Khao Yai

thailand
Khao Yai
National park
BANGKOK

andaman
sea

Koh chang

Dagur 1: Koma til Bangkok
Tekið á móti ykkur á flugvelli og þið keyrð á hótel í Bangkok.
Gisting: Bangkok
Dagur 2: Bangkok
Dagurinn á eigin vegum sjá nánar um Bangkok á síðu 24-25
Gisting: Bangkok (M)
Dagur 3: Bangkok – Khao Yai National Park
Þið verðið sótt á hótelið í Bangkok um morguninn og keyrslan
tekur ca. 2½ tíma til Khao Yai Þjóðgarðsinns, þar sem þið
verðið innrituð á hótelið. Hér er boðið uppá hádegisverð og
þið farið í heimsókn í budda hof sem er í helli þar sem munkkarnir stunda hugleiðslu. Héðan heldur ferðin áfram að “Bat
Caves”, þar sem milljónir af leðurblökum yfirgefa hellana sína
um kvöldið til að afla fæðu í frumskóginum, þetta er ótrúlega
sjón þegar milljónir af legðurblökum liðast eins og vatnsslanga
út úr djúpum hellum inn í nóttina. (M,H, K
Gisting: Khao Yai
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Hægt er að velja um fyrstaflokks hótel eða ferðammahótel í
Bangkok og á Koh Chang.

Dagur 4: Khao Yai Þjóðgarðurinn
Á þessum degi býður ykkar spennandi gönguferð um
frumskógin, þar sem leiðsögumenn þjóðgarðsinns fræða
ykkur um Khao Yais útrúlega dýra og plöntulíf. Ef heppnin
er með ykkur getið þið upplifað gibbon- og makakapa í trjátoppunum, háværa ”næsehornsfugle”, og suð skordýra
sem er eins og symphónía balandð við köll apa og söng
fluglanna. Næsta stopp er við Haew Suwat-fossin, þar sem
myndin ”The Beach” með Leonardo DiCaprio var meðal an-

trat

gulf
of
thailand

þóðgarðinum. Eftir eina nótt í Bangkok farið þið til Koh Chang
sem býður uppá villta náttúru og fallegar strendur. Hér getið
þið valið um að slappa af á ströndinni eða fara í göngu og könnunarferðir inní frumskóginn.

Khao Yai National Park

nars tekin. Hádegisverður er á einföldum veitingarstað í
þjóðgarðinum. Eftir hádegi keyrið þið um þjóðgarðin og
stoppið á mismunandi útsýnisstöðum. Ef heppnin er með
sjáið þið Hjartardýr og villta fíla á leið ykkar. Keyrsla til
baka á hótelið fyrir kvöldverð og gisting á hótelinu. (M,H,K
Gisting: Khao Yai
Dagur 5: Khao Yai National Park – Bangkok
Eftir morgunverð er farið á markað í nágrenninu, Pak

Koh Chang

Khao Yai National Park

”Á leið í gegnum frumskógin fræðir leiðsögumaður ykkur um Khao Yais gróður og dýralíf”
”Fílaeyjan”, nafnið kemur afþví að eyjan er í laginu eins og
höfuð á fíl. Koh Chang er fjalllend og því margir fallegir fossar, og innri hluti eyjarinnar er þakinn frumskógi sem gefur
möguleika á skoðunarferðum eða bara slappa af við strödnina eða ferðast á milli stranda á þessari friðsælu eyju. (M)
Gisting: Koh Chang

Dagur 13: Koh Chang – Trat
Þið yfirgefið Koh Chang. Þið siglið yfir á meginlandið og
ykkur verður keyrt til flugvallarinns í Trat þaðan sem þið fljúgið til Bangkok, eða haldið áfram ferð ykkar um Thailand
nóg er að sjá og upplifa (M)
(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)

Koh Chang

Chong, þar sem fólkið á svæðinu verslar inn fyrir daginn
og þið getið fræðst um krydd, ávexti og grænmeti. Héðan
er farið að skoða svæði með sandsteini þar sem er að
finna yfir 2000 ára veggmálverk. Áfram er haldið að skoða
hof sem hefur að geyma 28 metra háa styttu af Budda.
Þið snæðið síðan hádegisverð áður en haldið er aftur til
Bangkok. (M,H)
Gisting: Bangkok
Dagur 6: Bangkok – Koh Chang
Bílstjóri ykkar kemur og sækir ykkur á hótelið og framundan er
ca. 5 tíma keyrsla suðaustur meðfram Thailands flóa. Þið siglið
síðan yfir til Koh Chang sem er önnur stærsta eyja Thailands og
er hluti af Koh Chang Marine Þjóðgarðinum. (M)
Gisting: Koh Chang
Dagar 7-12: Koh Chang
Dagarnir á Koh Chang eru á eigin vegum. Koh Chang þýðir
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eyja hopp í Thailands flóa
Ferð TH-7

14 dagar / 13 nætur
2 nætur Bangkok - 7 dagar / 6 nætur hringferð - 5 nætur Koh Samui
Þá sem dreymir um trópískar eyjar og vilja á sama tíma upplifa
eitthvað sérstakt þá er þessi hringferð eitthvað fyrir ykkur. Eftir
nokkra daga í Bangkok ferðist þið með einka leiðsögumanni og
einkabílstjóra niður með vesturströnd Síamsflóa með áhugaverðum stoppum á leiðinni. Í fiskiþorpinu Bangsapan, byrjar eyjahoppið ykkar þar sem þið farið út í 4 af fallegustu eyjum Thailands, sem allar hafa sína sérstöðu. Fyrsta eyjan sú littla Koh
Tao, býður uppá næstum ósnerta náttúru og einfallt strandlíf.
Koh Tao er köfunarparadís Thailands, en Koh Phangan er drau-

thailand

BANGKOK
Petchaburi

andaman
sea

trat

Pranburi

Bangsapan

Chumporn

gulf
of
thailand

Koh Tao
Koh Phangan
Koh Samui

Dagur 1: Koma til Bangkok
Þið verðið sótt á flugvöllin og keyrt til hótels ykkar í Bangkok.
Gisting: Bangkok
Dagur 2: Bangkok
Frjáls dagur í Bangkok sjá síðu 24-25 til að fá hugmyndir
um hvað þið getið gert. En það er hægt að versla mjög
hagstætt í Bangkok hafið samband um ráðleggingar
varðandi verslun. (M)
Gisting: Bangkok
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Í allri ferðinni gistið þið á betri ferðamannahótelum þar sem
áhersla er lögð á þægindi og staðsetningu.

Dagur 3: Bangkok – Petchaburi – Pranburi
Enskumælandi leiðsögumaður fylgir ykkur niður með Siamflóanum miður að Petchaburi, þar sem þið stoppið við Palace Mountain, sem er sögulegur garður efst uppá hæð,
með Khao Wang-höllini, hofum, og Kong Mongkuts (Rama
IV) stjörnuskoðunarstöð frá miðri 18. öld. Eftir heimsókn í
fiskiþorp og hádegisverð komið þið til Pranburi, þar sem
þið farið í bátsferð út á flæðilandið þar sem hundruðir af
fuglum halda til. (M,H)
Gisting: Pranburi
Wat Maha Samanaram

Koh Talu

mur um huggulegt líf, afslappandi andrúmsloft, nema þegar hin
mánaðarlegu ”full-moon” party eru haldin þá koma ungir Thailendingar ásamt fólki allstaðar úr heiminum saman á ströndinni
og dansa fram undir morgun. Ferðin endar á Koh Samui, sem
hefur uppá allt að bjóða, strendur, fjöll, frumskóg, verslun og mikið úrval af veitingarstöðum.

Dagur 4: Pranburi – Khao Sam Roi Yod Þjóðgarður
– Bangsapan
Í Khao Sam Roi Þjóðgarðinum heimsækið þið Tham Phraya
Nakhon-hellinn, þar sem holur í klettunum leiða sólarljósið
niður í hellinn og skapar þar undraverða birtu. Eftir hádegisverð helur ferðin áfram suðurábóginn til fiskiþorpsinns
Bangsapan, þar sem þið gistið. (M,H)
Gisting: Bangsapan

Koh Phangan

mánaðarlegu hátíð ”full-moon parties” þar sem ungir Thailendingar og ungt fólk frá öllum heimshornum hittist til að
skemmta sér. Koh Phangan er frekar stór með aragrúa af
fallegum ströndum og afslöppuðu andrúmslofti. (M)
Gisting: Koh Phangan
Dagur 9: Koh Phangan – Koh Samui
Frá Koh Phangan takið þið ferjuna til eyjarinnar Koh Samui,
þar sem þið hafið 5 gistinætur í þægilegu umhverfi og hafið
möguleika á að slappa af. (M)
Gisting: Koh Samui
Dagar 10-13: Koh Samui
Þessir dagar á Koh Samui eru á eigin vegum. Eyjan er þekkt
fyrir flottar hvítar strendur, tæran sjó og þægilegar strendur.
Tíminn getur flogið frá manni undir skuggum pálmatráa með

góða bók í hönd, synda í sundlauginni eða sjónum og sækja
heim huggulega veitingarstaði á ströndinni. Ef þið viljið upplifa
meira eða annað þá hefur eyjan uppá margt að bjóða. Gangið
meðfram hinni líflegu Chaweng Beach, heimsækið fiskiþorpið
Fisherman’s Village eða farið í bátsferðir til nærliggjandi smá
eyja sem óneitanlega minna mann á Robeson Krúsó. (M)
Gisting: Koh Samui
Dagur 14: Koh Samui – Koh Samui lufthavn.
Það er tími til að yfirgefa þessar fallegu eyjar í Síams flóa.
Þið verið sótt á hótelið og keyrð út á flugvöll í Koh Samui.
þar sem þið getið valið um að fara tilbaka til Bangkok eða
halda ferðalaginu áfram til annara áfangastaða í Thailandi.
(flug ekki innifalið.). (M)

”Koh Phangan er draumur þeirra sem vilja
njóta þess að lifa rólegt og afslappandi”
Koh Tao

Dagur 5: Bangsapan – Koh Talu – Chumphorn
Frá Bangsapan farið þið í ferð til littlu eyjarinnar Koh Talu.
Hérna er tími til að slappa af á ströndinni, synda, snorkla
og upplifa litríka kóralla og marglita fiska. Síðan er boðið
uppá hádegisverð áður en þið keyrið frá Bangsapan áfram
suður til Chumphorn. (M,H)
Gisting: Chumphorn
Dagur 6: Chumphorn – Koh Tao
Þið kveðjið leiðsögumann ykkar hér og siglið til Koh Tao,
sem er frábær eyja. Eyjan er skógivaxin en hæðótt og um
allt eru littlar huggulegar strendur. En eyjan er algjör paradís fyrir þá sem vilja læra að kafa og eða hafa gaman af
að kafa eða snorkla. (M)
Gisting: Koh Tao
Dagur 7: Koh Tao
Dagurinn á eigin vegum. Þið getið farið í skoðunarferð um
eyjuna eða bara átt rólegan dag á ströndinni. (M)
Gisting: Koh Tao
Dagur 8: Koh Tao – Koh Phangan
Hótelið ykkar sér um að þið verðið keyrð niður á höfn til
að taka ferjuna til Koh Phangan. Eyjan er þekkt fyrir sína
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einstök fjölskylduferð
ferð TH-8

14 dagar / 13 nætur
6 nætur Khao Lak - 2 nætur Khao Sok - 5 nætur Phuket
Þessi hringferð er sérstaklega byggð upp fyrir fjölskyldufólk,
sem sækist eftir spennandi fríi fyrir börn og fullorðna ásamt því
að gista á tveimur fyrstaflokks gististöðum, þar sem möguleiki
er á að 2 fullorðnir og 2 börn séu saman í herbergi. Ferðin byrjar
í Phuket þar sem tekið er á móti ykkur og farið til Khao Lak. Eftir
6 nætur hér, er farið í ævintýraferð í Khao Sok Þjóðgarðin. Hér
eru spennandi og lærdómsríkar upplifanir í vændum, þar sem
þið verðið í nánum tengslum við hitabeltis frumskóginn og upplifið dýra og plöntulíf í skóginum. – dag og nótt, á gangi, frá
kano og bátum á frumskógar fjótinu. Þið gistið í lúxus tjöldum
með öllum þægindum í ”junglecamp” á fljótsbakka og timbur-

th a ila nd
andaman
sea

gulf
of
thailand

Khao Sok
National Park
Khao Lak
Phuket

Dagur 1: Koma til Phuket - Khao Lak
Frá flugvelli í Phuket verðið þið keyrð til hótels ykkar á
Khao Lak. Gisting: Khao Lak
Dagar 2-6: Khao Lak
Dagarnir á Khao Lak eru á eigin vegum. Við mælum með
að þið farið í stuttar ferðir sem við bjóðum uppá má þar
nefna reiðtúr á fílum, heimsókn í míní dýragarð, sigla um
á bambusflekum eða kanna dýra og gróðurlífið á eyjunni.
Þar fyrir utan býður hótelið uppá ýmislegt eins og barna
og fullorðins sundlaug, strandblak, badminton, borðtennis,
barnakúbb, spameðferðir, hjólaleigu, fitnesscenter og gley-
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flekum á vatninu Cheow Larn (Ath. ef það eru 4 pers. þá fáið þið
2 tjöld). Eftir fumskógar ævintýrið í fra Khao Sok þjóðgarðinum,
farið til á hótelið Kamala á Phuket. Þar sem þið gistið 5 nætur
á einu af bestu fjölskylduhótelum sem eru á eyjunni, þar sem
er nóg af dægradvöl fyrir börnin og afslöppun fyrir foreldrana.
Ekki er æskilegt að vera með börn undir 7 ára í þessari ferð, við
mælum sérstaklega með því að börn séu synd þar sem gisting
er á sjálfu vatninu Cheow Larn.

mið ekki að hótelið liggur við einkaströnd. En ef þið hafið
óskir eða hugmyndir um afþreyingu, hafið þá samband við
starfsfólk hótelsinns þau geta aðstoðað. (M)
Gisting: Khao Lak

Ramada Resort

Dagur 7: Khao Lak – Khao Sok Þjóðgarður
Snemma morguns farið þið frá Khao Lak á vit nýrra ævintýra í Khao Sok þjóðgarðinum. Þið komið að Elephant Hills’
fílabúðum þar sem þið hafið möguleika á að fóðra og baða
þessi stóru dýr og fá nasasjón af því hvað það þýðir að vera
fílahirðir. Eftir hádegisverð upplifið þið frumskógin með því

Khao Sok Elefant Hills Frumskógarbúðir

Dagur 9: Khao Sok Þjóðgarður – Phuket
Það er morgunverður á sama tíma og geislar morgunsólarinnar hita upp umhverfið og morgunþokan liftir sér af vatninu. Það er hægt að taka sér frískandi morgunsund áður

á Phuket Fantasea-sýninguna. Á hótelinu er sundlaug með
rennibraut, sauna og ströndin sem er í göngufæri, liggur að
Andamaner-sjónum. Þar fyrir utan er á hótelinu spa meðferð, fitnesssalur og Kids World með ókeypis afþreyingu

”Frábær upplifun þegar þið komið að fljótandi
tjaldbúðum á Cheow vatninu í frumskóginum”

að sigla rólega niður Sok-fljótið í kanóum. Um efirmiddaginn komið þið að frumskógarbúðunum þar sem þið gistið
í 12 m² stórum afríkönskum lúxus tjöldum. Tjöldin eru með
einka baði og klósetti. Þar eru alvöru rúm, rafmagn, gluggar og dyr ásamt moskító neti svo þið getið sofið án þessa
að fá óvænta gesti. Um kvöldið getið þið fengið ykkur
frumskógardrykk á ”Jungle Explorer Club Bar”. (H,K)
Gisting: Khao Sok (Lúxus Tjald búðir)

en þið leggið af stað í göngu um frumskóginn. Á göngunni
þræðið þið þrönga stíga og þjóðgarðsverðir sem eru með
ykkur fræða ykkur um plöntu og dýralíf í regnskóginum. Þið
komið aftur í búðirnar við Cheow vatnið þar sem þið fáið
hádegisverð og getið farið í síðasta sinn í kano ferð á vatninu áður en þið kveðjið regnskógin og keyrið suður á bógin
til hótels ykkar á Phuket. (M,H)
Gisting: Phuket

fyrir börn svo sem boltaleikir, tölvuspil og sjónvarps / kvikmyndaherbergi m.m. (M)
Gisting: Phuket

Dagar 10-13: Phuket
Eftir spennandi upplifun í frumskóginum bíður ykkur afslöppun á fyrstaflokks hóteli á Phuket þar sem dagarnir
eru á eigin vegum. Eins og á hótelinu ykkar á Khao Lak,
eru hér líka margir möguleikar fyrir alla, hægt að kaupa/
leigja snorklbúnað, kajak, hjóla, eyjaferðir eða kvöldstund

(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)

Dagur 14: Phuket – Phuket flugvöllur
Þetta er síðasti dagur ykkar og tími til að kveðja Thailand,
þið verðið sótt á hótelið og keyrt út á Phuket flugvöll fyrir
brottför áleiðis heim. (M)

Skoðið sérstakan verðlista til að sjá úrval af
spennandi ferðum frá Khao Lak og Phuket.

Khao Sok Elefant Hills Frumskógarbúðir

Dagur 8: Khao Sok Þjóðgarður
I dag er kominn tími á að skoða þetta frábæra svæði á
báti. Þetta fallega vatn sem er ekki mikið heimsótt af
ferðamönnum er umkringt af fjöllum og frumskógi, þar er
góður möguleiki á að sjá vilt dýr, eins og fíla, vatnabuffalo,
mismunandi apategundir fjölda fugla og margt fleira. Síðla
dags komum vð að fjótandi bungalow tjöldum þar sem þið
munið gista á sjálfu Cheow Larn-vatninu. Tjöldin ykkar eru
útbúinn eins og vennjuleg hótelherbergi. Restina af deginum getið þið róið á kanóum um vatnið, eða tekið sundsprett í vatninu eða bara liggja og njóta tónlistar nátturunar
sem berst frá frumskóginum. (M,H,K)
Gisting: Khao Sok (Luxury Fljótandi búðir Camp, Cheow
Larn Vatnið)
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BRúin YFIR KWAI fljótið
3 dagar / 2 nætur - Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass
Dagur 1: Bangkok - River Kwai
IÞið verðið sótt snemma á hóteið ykkar í Bangkok og farið gegnum fallegt og gróðursælt landið að bænum Kanchanaburi. Hér skoðið þið Thailand-Burma Railway Safnið
ásamt grafreit fyrir 6.000 fanga sem létu lífið í seinni heimstyrjöldinni. Þaðan heldur ferðin áfram að hinni frægu brú
yfir Kwai fljótið. Frá brúinni heldur ferðin áfram til Hin Tok
Fljóta búða, þar sem þið innritið ykkur og borðið hádegisverð. Seinnipart heimsækið þið Hellfire Pass Memorial,
þar sem þið gangið eftir járnbrautinni milli ThailandsBurma (2.5 km, 1 tíma göngutúr – verið í góðum skóm eða
strigaskóm til að ganga þessa leið). Þið hafið möfuleika á
því að slappa aðeins af í búðunum áður en þið hjólið til
nærliggjandi smábæar þar sem þið sjáið meðal annars
hvernig bambuskörfur eru fléttaðar. Það er kvöldmatur og
gisting á Hin Tok Fljóta búðunum.(H,K)
Dagur 2: River Kwai
Eftir góðan morgunverð farið þið með longtailbát að Sai
Yok Yai-fossinum og njótið nátturunnar. Hér er tími til að
slappa af og synda við fossin. Gleymið ekki sundfötum og
handklæði. Eftir hádegi er skoðunarferð um svæðið þar
sem sérkennilegair klettamyndanir og hellar eru skoðaðir.
Um kvöldið getið þið tekið þátt í örnámskeiði um thailen-

skan mat, þar sem þið kynnist þeim sérstöku kryddum sem
þeir nota í matargerðinni. Kvöldverður og gisting á Hin Tok
Fljóts búðum. (M,H,K)

Hin Tok River Camp

Dagur 3: River Kwai – Bangkok
Þeir sem eru hressir um morguninn geta farið í hjólatúr
eða ganga að nærliggjandi musteri hinumegin við fljótið,
þar sem maður gefur munkum mat og fær um leið blessun
sem allir hafa gott af. Eftir morgunverð er það check-out,
síðan siglið þið með longtailbát að Mon-þorpinu. Mon
þjóðflokkurinn kemur upprunalega frá Burma og hefur
haldið móðurmáli sýnu og menningu. Farið í gönguferð um
þorpið eða á Fílabak inní bambusskóginn (kostar aukalega).
Eftir hádegisverð farið þið um borð í ”Dauðalestina”. Lestarferðin er upplifun en þið farið í ca. klukkustundar ferð,
en lestarsporið var byggt af stríðsföngum Japana í seinni
heimstyrjöld. Síðan er haldið af stað með bíl til Bangkok
og reiknað með að vera á hóteli ykkar eða út á flugvelli ca.
kl. 18:00 (M,H)
(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)
Verð ferðarinnar inniheldur ekki keyrslu út á Suvanarbhumi
flugvöll, en er hægt að bóka áður með lágu aukagjaldi..

3 dagar / 2 nætur - River Kwai Resotel
Dagur 1: Bangkok - River Kwai
Þið verðið sótt á hótel ykkar í Bangkok snemma að morguns
og keyrt í gegnum gróðursælt landslag til bæjarinns Kanchanaburi. Fyrst heimsækið þið Thailand-Burma Járnbrauta safnið, þar sem þið verðið kynnt saga ThailandsBurma járnbrautarinnar. Héðan er farið í JEATH Stríðs
Safnið, kirkjugarðin þar sem 6.000 bandamenn sem voru
stríðsfangar í Síðari Heimstyrjöld eru grafnir ásamt endurgerð að hinni frægu brú yfir Kwai fljótið. Héðan siglið þið
með longtail bát til hótelsins þar sem þið innritið ykkur og
snæðið hádegisverð í veitingarstaðnum. Eftir góða máltíð
og stutta bátsferð að Resotel Pier, heldur ferðin áfram með
rútu til Hell Fire Pass Memorial. Seinnipart dagsinns farið
þið til baka til hótelsins ykkar RIVER KWAI RESOTEL. Um
kvölldið getið þið séð innfædda uppfæra hin hefðbundna
Mon Dance, og þið fáið kvöldverð á hótelinu. (H,K)
Dagur 2: River Kwai
Eftir morgunverð er það bátsferð til Saiyoke Yai Fossana
& í Þóðgarðinn - náttúruupplifun eins og hún gerist best.
Síðan er haldið aftur á hótelið fyrir hádegisverð. Seinna
heimsækið þið Kaeng Lava hellinn og skoða frábærar klettamyndannir. Kaeng Lava hellirinn er einn af fallegustu
hellum í Thailandi. Það sem eftir er dags er á eigin vegum,
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hægt að fara í kanóferð, hjólaferð (kostar auka) Kvöldverður og gisting á River Kwai Resotel. (M,H,K)
Dagur 3: River Kwai – Bangkok
Eftir morgunverð heimsækið þið þorpið Mon. (Hér er hægt
að fara á fílabak kosta auka). Þið tjekkið út af hótelinu eftir
hádegisverð og stígið síðan um borð í ”Dauða Lestina” Lestarferðin er upplifun og tekur ca. klukkutíma en lestar sporið var lagt af stríðföngum Japana í seinni heimstyrjöldinni.
Um eftirmiddagin heldur ferðin áfram til Bangkok. (M, H)
(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)
Viið bjóðum líka uppá 3 daga ferðir til River Kwai með
gistingu á River Kwai Village eða River Kwai Jungle Raft,
þar sem hótelið og herbergin eru fljótandi á River Kwaifjótinu! Sjá verðlista vegna nánari upplýsingar.
Við bjóðum einnig uppá River Kwai-ferðir sem eru bara 2
dagar / ein nótt ásamt ferðum frá Bangkok. Sjá nánar í
verðlista.

Dødens Jernbane

River Kwai Resotel

River Kwai Resotel
55 Moo 5 Tambol Wangkralae
Amphur Saiyoke, Kanchanaburi

Á BÖKKUM FJÓTSINNS Kwai, SEM UMVAFIÐ GRÓSKUMIKKLUM REGNSKÓGI ER ÞETTA
SJARMERANDI LITTLA TRÓPISKA HÓTEL.
Á hótelinu eru 45 bungalows, sem eru innréttaðir á einfaldan hátt, með loftkælingu, klósetti og baði. Fyrir utan ferðirnar sem eru inniflaldar í ferðinni býður hótelið uppá Fílabaks
reiðtúr, fjallahjól leigu af kanóum, eða rafting á bambusfleka - þessar ferðir eru pantaðar
beint hjá hótelinu og greiðast beint til þeirra. Á hótelinu er huggulegur veitingarstaður og
sundlaug.

Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass

Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass

55 Moo 5, T. Wangkrajae,
A. Saiyoke, Kanchanaburi 71150

Ævintýraleg safari upplifun við KWAI NOI-FLjótið, KANCHANABURI
Hin Tok River Camp er fullkomið fyrir þá sem elska náttúruna. Gistingin er í lúksus safarí
tjöldum, sem eru á trégrindum/palli. Tjöldin eru með öllum þægindum sem maður finnur á
hótel herbergjum, eins og privat bað, heit vatn, loftkælingu, míni bar og einka verönd m.m.
Þessi 32 safarítjöld er í stærðunum 26-32 m², og einföldu / hráu innréttingar þeirra gefa
ævintýralega upplifun þar sem hljóð náttúrunar spila stórt hlutverk. Búðirnar eru við Kwai
Noi-fljótið, en frá veitingarstaðum og sundlauginni hefur maður útsýni yfir fljótið. Áríð
2009 var Hin Tok River Camp valið eitt af 10 bestu ”Adventure Resorts” í Asíu.

Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass

Hin Tok River Camp @ Hellfire Pass

3 dagar / 2 nætur - Khao Yai þjóðgarðinum
Khao Yai er aðeins í 2-3 tíma keyrslu norðaustur frá Bangkok og er elsti þjóðgarðurThailands. Það
sem einkennir þójðgarðinn eru fjalllendi, fossar og fljót sem liðast gegnum trópíska regnskóginn.
Hér eru meira en 3000 plöntur, 320 fuglategundir og 67 tegundir spendýra, meðal annars villtir
fílar, apar og tigrísdýr. Ég Jón Haukur hef farið í þessa ferð og þetta er ótrúleg upplifun.
Dagur 1: Bangkok – Khao Yai Þjóðgarðurinn
Þið verðið sótt á hótelið í Bangkok að morgni og keyrið í ca.
2½ tíma til Khao Yai Nationalpark, þar sem þið gistið á Juldis Khao Yai Resort. Hér byrjið þið síðan á að fá hádegisverð og síðan heimsækið þið budda hof sem er í helli, þar
sem munkarnir stunda íhugun. Héðan heldur ferðin áfram
til “Bat Caves”, þar sem milljónir af leðurblökum yfirgefa
hella sína til að sækja fæðu í ljósaskiptunum. Þessi sjón
er ótrúleg að sjá leðurblöku straumin sem liðas eins og
vatnsbuna út úr hellunum. Þið komið tilbaka á hótelið um
kl. 19:00 og þá er það kvöldverður og gisting á Juldis Khao
Yai Resort. (H,K)
Dagur 2: Khao Yai Þjóðgarðurinn
Á þessum degi býður ykkar spennandi gönguferð um
frumskógin, þar sem leiðsögumenn þjóðgarðsinns fræða
ykkur um Khao Yais útrúlega dýra og plöntulíf. Ef heppnin
er með ykkur getið þið upplifað gibbon- og makakapa í trjátoppunum, háværa ”næsehornsfugle”, og suð skordýra
sem er eins og symphónía balandað við köll apa og söng
fluglanna. Næsta stopp er við Haew Suwat-fossin, þar sem

Haew Suwat-vandfaldet

myndin ”The Beach” með Leonardo DiCaprio var meðal annars tekin. Hádegisverður er á einföldum veitingarstað í
þjóðgarðinum. Eftir hádegi keyrið þið um þjóðgarðin og
stoppið á mismunandi útsýnisstöðum. Ef heppnin er með
sjáið þið hjartardýr og villta fíla á leið ykkar. Keyrsla til
baka á hótelið fyrir kvöldverð og gisting á hótelinu. (M,H,K)
Dagur 3: Khao Yai Þjóðgarðurinn – Bangkok
Þið borðið morgunverð og farið síðan á markað svæðisinns
sem er upplifun fyrir okkur sem erum vön því að fara bara
í Bónus en hér í Pak Chong markaðnum kaupa íbúarnir inn
fyrir máltíðir dagsinns. Hér getið þið lært um þau krydd
og grænmeti sem fólk notar í matargerð. Síðan heimsækið
þið völundarhús af sandsteins klettum með slönguviði sem
umvefur klettana sem eru alsettir yfir 2000 ára gömlum teikningum. Heimsókn í fallegt buddamusteri með 28 metra
hárri buddastyttu sem vakir yfir helgidómnum, þið snæðið
hádegisverð og síðan keyrið þið til baka til Bangkok seinnipartinn. (M,H)
(M: Morgunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)
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Þar sem umferðin er eitt af stærstu vandamálum Bangkoks þá er
nauðsynlegt að þekkja til hinna
ýmsu möguleika. Umferðin er
mjög mikil milli kl: 08.00 – 10.00
á morgnana og frá kl 16.00 –
21.00 seinnipart dags og kvöld. En
það er mjög ódýrt að ferðast um
borgina og hægt er að velja á milla fleiri möguleika til að komast
frá einum stað til annars.

Taxabátar (Chao Phraya River Express):
Ef maður býr nálægt Chao Phraya fljótinu getur verið þægilegt að ferðast með taxa
bátunum. Bátarnir sigla eftir
ákv. leiðum og maður hoppar
um borð og af aftur á þeim
stað sem maður ætlar til alveg eins og í strætó. Þetta er
ódýr og þægilegur ferðamáti
en nær aðeins yfir ákv. svæði
í Bangkok.
Strætó:
Fyrir ferðamenn sem þekkja lítið til í Bangkok getur verið erfitt að ferðast með strætó og hafa yfirsýn yfir
ferðirnar. Hér getur einnig verið vandamál að ekki er alveg hægt að reikna með að
vagninn komi á réttum tíma vegna umferðar. Þessi ferðamáti er samt mjög ódýr.
BTS Sky Train:
Þessi ferðamáti er ódýr, fjótlegur og einfaldur. „Sky Train“ fer yfir stóran hluta borgarinnar. Á öllum BTS stöðum getur maður fengið kort yfir leiðirnar og það er góð
hugmynd að nota svolítinn tíma í að setja sig inn í kerfið. Það fer eftir vegalengd en
alment verð er frá 10 til 40 Baht.
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MRT (Metro):
„Metro“ kerfið í Bangkok fer einnig yfir stóran hluta borgarinnar og einnig þau svæði sem BTS „Sky Train“ nær ekki til. Þessi
ferðamáti er einnig ódýr, öruggur og það er þægilegt að fara á milli
með lestinni.
Verðin eru frá 16 til 41 Baht. fer eftir vegalengd

Verslun - shopping:

Leigubílar:
Það er þægilegt að ferðast um borgina með leigubílum. Það er ódýrt og loftkælingar
í bílunum gera það að verkum að það er þægilegt athvarf frá hinum mikla hita sem
er oft á tíðum. Samt sem áður er hægt að nota langan tíma í leigubílum ef maður
ferðast á mesta annartímanum. Flestir leigubíla stjórar í Bangkok nota sjálfkrafa kílómetramæli. Ef leigubíla stjórinn stingur upp á ákv. verði þá byðjið um „taxameter“
eða finnið annan leigubíl. En almennt eru leigubílstjórar almennilegir og eru sjáldan
á því að svindla á ferðamanninum. En ákv. varkárni á mestu ferðamanna stöðunum
er alltaf góð.
Tuk-Tuk:
Það er mjög litrík upplifun að keyra um götur Bangkoks í Tuk-Tuk. En oft getur það verið
dýrara og hér þarf að semja um verðið, enginn kílómetra mælir. Þetta er upplifun en ekki
eins þægilegt og að vera í loftkældum leigubílum og oft er reynt að svindla á ferðamönnum sem ferðast með Tuk-Tuk. Munið bara að semja fyrirfram um ákv. verð og samþykkið
ekki (nema þið sjálf viljið prófa einu sinni svona borgar upplifun) ef ökumaðurinn býður
ykkur kostakjör og vill sýna ykkur allan bæinn fyrir lítinn pening (oftast fá ökumennirnir
ákv. prósent við að fara með ferðamenn í skartgripaverslanir og til klæðskera)

e

de

a
Lardy

Krung

ferðast um

Pho

Br
idg
e

enr
el

Bum R
un

mo
ria
l

or
e

e

Me

Bangkok er ein af þeim borgum sem flest allir hafa einhverja skoðun á. Margir elska þessa stórkostlegu heimsborg sem er
full af iðandi mannlífi og mikilli og stöðugri umferð, hitinn og ilmurinn frá götueldhúsunum
sem blandast mikilli litadýrð og
Shanghai Inn
hinum ýmsu hljóðum er stórkostlegt að upplifa, en svo eru aðrir sem vilja fara eins fljótt og hægt er frá hávaða, mengun
og umferð borgarinnar. Maður getur fundið allt í Bangkok – allt er hægt að kaupa
eða útvega, hingað kemur fólk frá
rand ortune otel
öllum heimshornum og á öllum aldri, hér eru bæði flottustu lúxus vörur og það ódýrasta sem hægt er að finna, þetta er
borgin sem aldrei sefur.
Hér er einnig fullt af áhugaverðum stöðum og dvölin hér mun hjálpa ykkur að skilja menningu Thailands. Upplifunin af
borginni er þó oft háð því hvernig maður skipuleggur sig. Eins og flest allar stórborgir þá er ekki alltaf auðvelt að rata um í
Bangkok og svæðið sem þið dveljið á skiptir miklu máli í sambandi við upplifun borgarinnar. Þess vegna höfum við valið að
kynna fyrir ykkur helstu upplýsingar um Bangkok, sem verður vonandi til þess að þú verðir einn af þeim mörgu ferðamönnum sem fellur algjörlega fyrir þessari stórkostlegu stórborg.
Peninsula

Bangkok er algjör verslunar paradís. Hér eru gríðalega stórar verslunarmiðstöðvar, venjulegir stórmarkaðir og verslunamiðstöðvar eins og Tesco Lotus-keðjan, og mikið af mörkuðum og litlum verslunum við hliðargöturnar. Tískuiðnaðurinn er stór í Thailandi og hér
er mikið af sjálfmenntuðum hönnuðum sem hafa áhrif á hvorn annan, kraft borgarinnar og
á hin alþjóðlegu tískuhús.
Verslunar miðstöðvar - Shopping malls:
Mikið af verslunar miðstöðum eru nálægt „Sky Train“ stöðunum, sérstaklega við Siam og
Chit Loms stöðvarnar.
Markaðir:
Það er ógrynni af mörkuðum í Bangkok, oft með sína eigin gerð af vörum. En markaðirnir
Weekend markaðurinn og Saua Lum Night Basar dekka flest allar kaupþarfir.
Weekendmarkedet - Helgarmarkaður (Jatujak): Markaðurinn sem er yfir öllum
öðrum er weekend markaðurinn sem Thailendingar kalla Jatujak markaðinn eða JJ markaðinn. Markaðurinn er aðeins opinn um helgar og er þess verður að heimsækja. Hér getur
maður fengið allt sem maður getur ímyndað sér og oft á mjög góðu verði. Markaðurinn er
við endastöð BTS, Mo Chit og við lestarstöðvarnar Kamphaeng Phet og Chatuchak Park.
Suan Lum Night Bazaar:
Þessi markaður er með opið alla daga frá kl 17:00 til miðnættis og hér er aðalega að finna
föt, minjagripi og hluti fyrir heimilið. Til að komast á markaðinn er auðveldast er að taka
MTR „Metoinn“ á Lumphini stöðina.
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Hverfin í Bangkok eru með mismunandi einkenni og þess vegna er góð hugmynd að hafa undirstöðu þekkingu um borgina til að fá sem mest út úr ferðinni.
Hér fyrir neðan er stutt lýsing af mið svæðum Bangkoks.
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ferðir frá Bangkok:
Hálfdags ferð, borg og hof - Hópferð
-Kynnist Buddisma og upplifið hið stórkostlega hof Wat Po, hinn 45 metra langa
“liggjandi Budda” og endið í Marmara musterinu.
Hálfdagsferð til Grand Palace & Wat Phra Kaew- Hópferð
-Það er ekki út af engu að þessi stórkostlega höll er ein af merkustu stöðum borgarinnar. Áður fyrr bjuggu konungar Thailands í höllinni sem er umlukin stórkostlegum styttum.
Hálfdagsferð sigling um fljót og síki í Bangkok - Hópferð
-Látið fara vel um ykkur í bátnum og njótið þess að sigla um fljótið og upplifa
mannlífið á bökkum síkjanna.
Hálfdagsferð til Jim Thompsons hús og Suan Pakkard höllina – Einka ferð
-Heimsækið hús Jim Thompsons, en Jim var fyrsti ameríkaninn sem flutti fallegt
Thai silki út um allan heim. Sjáið einnig Suan Pakkard hofið sem er í mjög fallegu
umhverfi.
Hálfdagsferð, Rice Barge Sigling - Hópferðr
- siglið á Chao Phraya-fljótinu og ykkur verður bent á áhugaverða staði á fljótsbökkunum. Á leiðinni til baka fáið þið möguleika á að smakka trópíska ávexti og
Thailenskt whisky, fyrir þá sem hafa áhuga.
Madame Tussauds Vaxmyndasafn - Einka ferð
- upplifið hið fræga vaxmyndasagn Madame Tussauds, sem einnig er að finna í
Bangkok. Prufið gangviku sýningarbásana , farið inní Hvítahúsið, eða moonwalk með
Michael Jackson og margt fleira.
Heildagsferð í Rosegarden & Damnern Saduak (fljótandi markaður) - Hópferð
-Sjáið hinn heimsfræga “fljótandi markað”, stærsta musteri í suð austur Asíu og
kynnist lífsstíl Thailendinga í “Thai-village”.
Heildagsferð til Ayuthaya rúta/bátur – Hópferð
-Fyrrum höfuðborg Thailands geymir miklar og söglulegar minjar sem bjóða bæði
upp á hallir og gamlar rústir. Hádegisverður innifalinn. Það verður silgt aftur til
Bangkoks.
Brúin yfir fljótið Kwai – Hópferð
-Heildagsferð með hádegismat - heimsókn í hið þekkta JEATH stríðs safn, skoðið
brúnna yfir Kway fljótið, og keyrið í “dauðalestinni”
Kvöldferð, Thai Boxing (Muay Thai) - Hópferðr
– Thai box er eitt af því sem þið verið að upplifa á ferð ykkar til Thailands. Hér
fáið þið innsýn í þær hefðir og reglur sem fylgja þessu sporti ásamt tónlistinni sem
verður ákafari eftir því sem líður á boxkeppnina.

Sukhumwit:
Sukhumwit er eitt af miðsvæðunum í
Bangkok, sem oft er talið til verslunarsvæða. Það er einnig hér sem útlent
verslunarfólk býr og starfar. Byrjunin
á breiðstrætinu minnir þó meira á einhvers konar „red light district“ með
mikið af veitingastöðum og börum.

Það er einnig hér sem þið finnið lítil
þjóðflokka hverfi eins og hið japanska. Aðeins lengra frá Sukhumwit eru
íbúðir í dýrari kantinum og þar eru
einnig verslanir, veitingastaðir og næturklúbbar sem höfða meira til auðuga
íbúa Bangkoks.

Siam:
Siam er svæðið þar sem mikill hluti
íbúa Bangkoks hittist í frítímanum.
Svæðið er yfirfullt af veitingastðöðum,
bíósölum, verslunum og verslunarmiðstöðum. Við Siam Square er mikið af litlum hönnunar verslunum,
hárgreiðslustofum og veitingastöðum
en aftur á móti eru verslunarmiðstöðvarnar, Siam Discovery, Siam
Center og Siam Paragorn við götuna
Rama1.
Khao San Road:
Khao San Road og svæðið í kring er
enn eitt þekkt svæði í Bangkok. Það er
hér sem bakpoka ferðalangar frá öllum
heiminum halda til. Hér eru ódýr hótel,
veitingastaðir, barir og verslanir/básar
ásamt alþjóða- og frjálslegu andrúmslofti. Khao San Road er ótrúlega litríkt
og verðurgt svæði að heimsækja.

Silom (Pat Pong):
Silom er þekktast fyrir 2 litlar götur, Pat
Pong 1 og Pat Pong 2. Þessar götur eru
þekktar og umtalaðar fyrir go-go bari,
og á sínum tíma dró svæðið að sér mikinn kynlífsiðnað. Þó svo að Pat Pong sé
ennþá tákn „rauða ljóssins“ þá hefur
svæðið smán saman orðið að almennum

ferðamanna stað, vegna hinna mörgu
ferðamanna bása á svæðinu og hinu
litríka næturlífi. Silom býður þó einnig
uppá Lumphini Park sem er grænt svæði
í miðri stórborginni, ásamt Suan Lum
Night Bazar. Þar fyrir utan er Silom einnig verslunarsvæði með tilkomumiklum
stórhýsum.

Chinatown (Yaowarat):
Chinatown hefur alla þá eiginleika sem
china town eiga að hafa. Hér eru kínverskir
veitingastaðir, kínversk hof mikið af gullsmiðum og sölumenn sem selja verndargripi,
básar og litlar fjölskyldu reknar verslanir, neonljós í öllum litum og síðast en ekki síst afkomendur af öllum þeim þúsundum kínverja
sem flust hafa til Thailands.

Bangkoks historiske kvarter
(Rattanakosin):
Þetta svæði er staðsett með fram Chao
Phraya fljótinu aðeins fyrir norðan Chinatown. Hér er að finna tilkomumestu hof
borgarinnar ásamt áhugaverðaum og
sögulegum stöðum. Þekktast er Grand
Palace og Wat Phra Kaew, en á þessu
svæði er einnig að finna mörg önnur hof
eins og Wat Pho og Wat Mahathat.
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bangkok
Pathumwan Princess ****
444 Phayathai Road, Pathumwan
10330 Bangkok

FYRSTA FLOKKS HÓTEL MEÐ BEINAN AÐGANG AÐ BESTU VERSLUNARMIÐSTÖÐ
BANGKOKS, MBK OG MEÐ STÓRA SUNDLAUG Á EFSTU HÆÐ
Ef þið viljið gista mitt á Siam Square verslunarsvæðinu í Bangkok, þá er tilvalið að velja
Pathumwan Princess. Á svæðinu er fullt af
góðum veitingastöðum, huggulegum kaffistöðum og frá sjálfu hótelinu er mögulegt
að ganga beint inn á besta verslunarstað
í Bangkok, MBK. Verslunarmiðstöðin er á
5 hæðum með þúsundir verslana og bása.
Hér er hægt að versla allt mögulegt eins og
góðar merkjavörur sem og góðar copivörur.

Á hótelinu eru 462 herbergi sem eru stór og
björt og standa vel undir 4 stjörnu hóteli.
Að auki býður hótelið upp á mjög stórt
svæði, utandyra og á 8. hæð. Þar er sundlaug með ólympískum málum, sólbaðsstólar
og spa bað.
Alls staðar eru tré og blóm sem gera það að
verkum að svæðið er eitt af bestu sundlaugasvæðum í Bangkok. Það er einnig á þessu
hóteli sem þið finnið mjög góðan ítalskan
veitingastað. Fallagt hótel í hjarta Bangkok.
Fjarlægð í veitingarstað/ verslun: 50 m
Hverfi: Siam Square
Pathumwan Princess

bang-

Pathumwan Princess

Pathumwan Princess - Superior

Grand China Princess ***+
215 Yaowarat Road, Samphantawong
10100 Bangkok

FOTT FERÐAMANNAHÓTEL VIÐ CHINA
TOWN Á MJÖG GÓÐU VERÐI
Fyrsta flokks hótel staðsett í hjarta Bangkoks, elsta og skemmtilegasta bæjarhlutanum “Chinatown” og í göngufæri frá Chao
Phraya fljótinu. Það eru 153 stór og góð
herbergi á hótelinu, öll með loftkælingu,
sjónvarpi með bíórásum, míníbar og síma.
Grand China Princess - Superior
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Á hótelinu er spennandi kínverskur veitingastaður og á efstu hæð er bar með frábært
útsýni yfir bæinn og snýst hæðin 1 hring á
klukkutíma (eins og Perlan) Að auki er sundlaug á þaki hótelsins. Vinsælt hótel á góðu
verði.
Fjarlægð á veingarstað/verlsun: 50 m
Svæði: Chinatown

Grand China Princess

Narai Hotel ***
222 Silom Road
Bangkok 10500

Gott ferðamanna hótel í miðbænum
Á SILOM ROAD
Narai Hotel er í miðbæ Bangkok á Silom
Road með verslun og upplifunum rétt fyrir
utan dyrnar. Það er aðeins fárra mín. gangur
að næturmarkað og skytrainstöðinni Chong
Nonsi, þannig að það er auðvelt að komast
um Bangkok héðan. Þessi 472 rúmgóðu herbergi eru vel innréttuð og öll með loftkæ-

lingu, Sjónvarp, útvarp, kæliskáb/míníbar,
hárþurku og öryggishólfi. Á hótelinu er lítil
sundlaug, þreksalur, bar einnig er ítalskur
og asískur veitingarstaður. Gott hótel þar
sem stutt er á marga af áhugaverðum
stöðum í Bangkok.
Fjarlægð á veitingarstaði og verslun: 50 m
Hverfi: Silom

Narai Hotel

Narai Hotel
Dusit Thani Bangkok

Narai Hotel

Dusit Thani Bangkok *****
946 Rama IV Road
Bangkok 10500

SÍGILT LÚXSUS HÓTEL VIÐ SILOM ROAD, MEÐ
FRÁBÆRA FRANSKA MATAGERÐALIST OG
EITT BESTA ÚTSÝNI Í BANGKOK.
Dusit Thani er eitt af hinum sígildu lúxsus
hótelum í Bangkok, staðsett á góðum stað
við Silon Road og Lumpini Park. Silom lestarstöðin er við hliðina á hótelinu svo það
er auðvelt að ferðast um Bangkok. Hótelið
býður uppá allt sem maður væntir af 5
stjörnu hóteli, hér eru 517 herbergi öll með
nútíma þægindi eins og baðkar, hárþurrku
og kaffi/te aðstöðu. Öll herbergin eru í eldri thai stíl og er vel við haldið. Á hótelinu

er einnig sundlaug, æfingasalur, Spa og
8 mismunandi veitingastaðir sem bjóða
uppá matseðil frá öllum heimshornum. Sá
þekktasti er D´sens á efstu hæð sem býður
uppá franska matargerðalist í hágæðaflokki
og frá matarborðunum er frábært útsýni yfir
borgina. Dusit Thani er allra sinnar stjörnu
virði og er tilvalið fyrir alla aldurshópa, einnig fjölskyldur með börn sem óska eftir aðeins meira en hið venjulega.
Fjarlægð í veitingarstað/verslun: 50 m
Hverfi: Silom

Dusit Thani Bangkok - Superior
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hua hin
Hua Hin er friðsæll og skemmtilegur bær, sem liggur að Siam–firðinum aðeins 3 1/2 tíma keyrsla frá Bangkok. Yndislegur staður til að
njóta þess að eiga frí, hér er einnig mikið úrval af veitingastöðum og verslunum. Minna en 30 km. norður af Hua Hin í átt að Bangkok er
ferðamannastaðurinn Cha Am. Hér er einnig vinsælt og fjölskylduvænt strandsvæði, en þó er úrvalið af veitingastöðum og verslunum
minna hér í samanburði við Hua Hin, en þó fínt fyrir viku frí. Fyrir golfáhugamenn er þetta svæði mjög gott og stutt á marga frábæra velli.

Dusit Thani Hua Hin *****
1349 Phetkasem Road
Cha-Am, Hua Hin

Baan Pantai
Cha-Am

frægt 5 stjörnu hótel sem þekkt er fyrir góða
þjónustu.
Þegar þið stigið fæti ykkar í afgreiðslu hótelsins finnið þið
að hér er um alveg sérstak hótel að ræða. Þetta er 5 stjörnu
hótel sem hefur reglulega verið haldið við. Bæði innréttingar
og gæði hótelsins standast kröfur nútímans og þjónustan er
mjög góð. Öll herbergin snúa að hluta til eða alveg að hafinu og einnig önnur sundlaugin af tveimur. Hin sundlaugin
inniheldur saltvatn og er í rólegum garði hótelsins fyrir þá
sem óska eftir friði og ró. Öll herbergin sem eru stór og fallega innréttuð eru með svalir og öll nútíma þægindi. Hótelið
býður einnig uppá mikið af afþreyingarmöguleikum eins og
tennis, squash, hestaferð, æfingasal og mikið úrval af vatna
íþróttum. Rétt hjá hótelinu eru nokkrir golfvellir í hæsta

Lake
View

gæðaflokki og aðstoðar hótelið gjarnan við að pantanir. Það
eru margir mismunandi veitingastaðir á hótelinu eins og
ítalskur, franskur og Thailenskur og yfirkokkurinn er búinn að
starfa þar í nær 20 ár og sér um að maturinn standist þau
gæði sem er að finna á hótelinu. Duait Thani Hua Hin er í 10
mín keyrslu norður af Hua Hin og bíður uppá litla rútu sem
keyrir á klukkutíma fresti (50 bath hvor leið) Á þennan hátt er
auðvelt að fara t.d. á hinn þekkta næturmarkað í Hua Hin og
síðan fara aftur í rólegheit á einka strönd við hótelið.
Fjarlægð á strönd: 20 m
Fjarlægð í verslun /veitingastað: 7 km

Sheraton Hua Hin

Palm Hills

Dusit Thani Hua Hin

Hua Hin lufthavn

Hua Hin
Scenic Point
Khao Hin Lek Fai
Royal Golf
Course
Majestic
Creek

Sofitel Centara Grand
Resort & Villas
Baan Duangkaew
Baan Talay Dao
Kaban Tamor

Khao
Takiab
Hill

Hua Hin
Seoul
Thanarat
Army

Dusit Thani Hua Hin
Dusit Thani Hua Hin

Khao Khan
Kradia
Rong Je
Marsh

Ban Bang Pu
Phraya
Nakorn Cave
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hua hin / cha-am
baan pantai Resort ****

Bann Pantai

54 Dechanuchit Road
Hua Hin, Cha-Am 77110

FYRSTA FLOKKS HÓTEL Í CHA AM, ALVEG
VIÐ STRÖNDINA OG HUGGULEGA GÖNGUSTÍGA.
Hótelið er aðeins 30 metra frá ströndinni
en um leið mitt á strandgötunni með veitingarstöðum, litlum búðum og aðeins 50 metra frá verslun. Baan Pantai Resort býður
uppá 38 smekkleg herbergi öll með loftkælingu, miníbar, sjónvarpi, síma, hárþurku og

með eigin pall eða svalir. Herbergin eru í
tveim lágum byggingum í fallegum garði
með stórri og góðri sundlaug í miðjunni. Vinalegt starfsfólkið og afslappað andrúmsloft einkennir staðinn. Að okkar mati mjög
gott hótel í Cha Am.
Fjarlægð á strönd: 30 m
Fjarlægð í verslun /veitingastað: 30 m
Bann Pantai - Deluxe

Sheraton Hua Hin Resort & Spa *****
1573 Petchkasem Road
Cha-Am 76120
Sheraton Hua Hin Resort & Spa

Frábært 5 stjörnu strandhótel á
áhugverðu verði.
Með útsjónasemi og góðri hönnun hefur
Sheraton Hua Hin tekist að skaba eksótíska vin umvafna vatni. Sundlaug hótelsinns sem er 200 metra löng er sú stærsta
á svæðinu, og liðast gegnum hótelgarðinn
niður að ströndinni sem liggur að Síam
flóanum. Sheraton býður uppá mat frá
öllum heimshornum ekki minna en 6 veitingastaðir og cafeer ásamt frábærum bar

með útsýni yfir turkís blátt hafið. Herbergin
eru ljós og þægileg og eru öll með svölum
eða palli ásamt rúmgóðum baðherbergjum.
Á hótelinu er líka þreksalur, spadeild og
tennisvellir.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstað/verslun: 10
km (Hua Hin)

Sheraton Hua Hin Resort & Spa
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hua hin
Sofitel Centara Grand Resort & Villas *****
11 Damnernkasem Road
77110 Hua Hin

SJARMERANDI OG LÚXSUS FYRIR ÞÁ VANDLÁTU
Sjarmerandi hótel byggt 1922 eftir þeirri uppskrift sem var þá um hvernig lúksus hótel
ættu að vera. Og enn í dag uppfyllir Sofitel Centara þær kröfur sem nútímatúristi
setur hvað varðar lúxsus og stíl. Breiðir skuggsælar svalir mahogni plánkar á gólfum,
falleg herbergi og trópískur garður með trjám og runnum sem eru klippt til eins og
dýramyndir er með til að gera þennan stað einstakan og Sofitel Central er í miðri Hua
Hin á sjálfri ströndinni. Lúxsus innrétting er á herbergjum og með öllum hugsanlegum
þægindum. Á hótelinu eru barir, coffee-shop, veitingarstaðir og sundlaug. Það er ekki
að ástæðu lausu að margir halda því fram að þetta sé besta hótel í Hua Hin.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstöðum og verslun: 50 m

Sofitel Centara Grand Resort & Villas

Sofitel Centara Grand Resort & Villas

Baan Duangkaew ***
83/158 Soi Talay 12, Takiab Road
Hua Hin Prachuap Kirikhan

HÉR ER LÍTIL PERLA, 150 M. FRÁ STRÖNDINNI SEM FÆR OKKAR BESTU MEÐMÆLI..
Töfrandi fyrsta flokks hótel staðsett rétt fyrir utan Hua Hin og aðeins 150 m. frá ströndinni,
umvafið gróskumiklum hitabeltisskógi og sundlaug.
Á hótelinu eru 40 mjög fallegir bungalows í Thai stíl með stórum palli, loftkælingu, míníbar, sjónvarpi, og síma. Hér er hægt að tala um “litla perlu” hótel með góðum veitingastað
og góðu andrúmslofti sem fær okkar bestu meðmæli.
Fjarlægð á strönd: 150 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 500 m
Baan Duangkaew

Baan Duangkaew
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hua hin
Kaban Tamor ***

Kaban Tamor

122/43-57 Takiab Road
Hua Hin 77310

GOTT FERÐAMANNAHÓTEL Í RÓLEGU UMHVERFI.
Hótelið er í 10 mínótna keyrslu frá Hua
Hin við Khao Takiap-ströndina. 23 cylinder lagaðir bungalows eru innréttaðir í
ljósum litum og fær mann til að hugsa
um Grikkland og littla sjávarbæi á eyjunum. Allir bunaglows eru með einka
svölum, síma, sjónvarpi, ásamt minibar.

Hótel garðurinn er eins og allt á Kaban
Tamor er stílhreint og vel við haldið með
litskrúðugum blómun og hér er líka bæði
sundlaug og veitingarstaður með frábæru
útsýni yfir Thailandsflóa.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstöðum /
verlsun: 6 km
Kaban Tamor

Baan Talay Dao

Baan Talay Dao ***
2/10 Takiab Road
Khao Takiab, Prachuapkhirikhan
Hua Hin 77110
LÍTIÐ HUGGULEGT FERÐAMANNAHÓTEL
Baan Talay Dao er mjög sjarmerandi ferðamannahótel, og liggur á ströndinni í suður endanum á suðurhluta Hua Hin flóa ca. 10 mín keyrslu suður af miðbæ Hua Hin. Hótelið var
í byggingu til ársinns 2004 og heppnaðist eigendum sem eru 9 bræður og ein systir að
skapa einstakt umhverfi og andrúmsloft í frábæru umhverfi. 32 bungalows og herbergi eru
byggð kringum gamalt teak tréhús á staurum frá því um 1900 Byggingin er notuð í dag
sem huggulegur bar. Á Baan Talay Dao er líka veitingarstaður og sundlaug með útsýni yfir
hafið. Öll herbergi eru með palli eða svölum og innréttuð með skemmtilegu blöndu með
þjóðlegum thai mublum og nútíma þægindum.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstað / verslun: 4 km (Hua Hin)

Baan Talay Dao
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koh chang

Koh Chang
Kacha Resort

H
G
AN

Koh Chang Tropicana
Resort & Spa

CH

KC Grande Resort
Barali Beach Resort

KO

Nálægt landamærum Cambodia er eyjan Koh Chang sem þýðir Fílaeyjan. Eyjan hefur fengið þetta nafn, af því
að úr lofti lítur eyjan út eins og fílahöfuð. Eyjan er 3. stærsta eyja Thailands, þar er þjóðgarður sem þekur meira
en 75% af eyjunni með þéttum regnskógi. Það er einnig mikið dýralíf á eyjunni og er eyjan sá þjóðgarður sem er
nánast ósnertur í suð austur Asíu. Fyrir utan rólegt strandlíf þá er sérstaklega tvennt sem dregur ferðamenn að
eyjunni: Göngur um náttúruna og köfunar/grunnköfunarferðir. Þegar farið er um frumskóginn er möguleiki á að sjá
hina langhentu gibbon- og languraba sem sveifla sér á milli trjánna af mikilli list.

Koh Mak

barali beach resort ****

Hat Le

77 Moo 4, Klong Prao Beach,
Koh Chang, Trat 23170
BUNGALOW Á STRÖNDINNI

Smekklegt fyrsta flokks hótel staðsett á
Klong Prao ströndinni. Þetta eru 60 bungalows í Thai stíl, byggðir úr besta hráefni.
Falleg og ljós húsgögnin passa vel við dökkt
mahogni gólfið. Baðherbergin eru stór með
innbyggðu baðkari en sturtuaðstaða er
utandyra. Það eru einnig svalir með útsýni

yfir hinn gróskumikla garð. Sundlaugarsvæðið er við ströndina og er haldið í sama
stíl og byggingar hótelsins. Á hótelinu er
einnig huggulegur veitingastaður, það eru
einnig nokkrir veitingastaðir í Klong Prao,
en White Sand Beach er aðeins í 5 mín fjarlægð með taxa. Það getur verið erfitt að finna bungalows alveg á ströndinni í Thailandi
sem eru með sama standard og Barali. Þar

sem verðið á Barali er einnig mjög gott þá er
þessi staður ofarlega á okkar vinsældarlista.
Hingað koma sömu gestirnir aftur og aftur,
þess vegna mælum við með að þið pantið
tímalega.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð til veitingarstað/verslun: 300 m

Barali Beach Resort

koh

Koh Chang Tropicana Resort & Spa
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Koh Chang Tropicana Resort & Spa***+
17/3 Moo 4 Klong Phrao Beach
Koh Chang,Trat 23120

STRANDHÓTEL Á FALLEGUM STAÐ MEÐ
GÓÐRI AÐSTÖÐU FYRIR BÖRN.
Gott ferðaamannahótel með á frábærum
stað á vesturströnd Koh Changs. Hótelið
er með 77 herbergi sem eru fallega staðset í gróskumiklum trópískum hótelgarði.
Herbergin eru með nútíma innréttingar og
vel útbúinn svo sem loftkæling, kæliskápur,
míníbar, sjónvarp, sími, hárþurka og palli
ásamt utandyra baðherbergi. Á hótelinu er
líka veitingarstaður og hvað er betra en að
njóta góðs matar í skugga pálmatrjá eða fá
sér drykk á barnum við hliðina Sunset Bar
Koh Chang Tropicana Resort & Spa

og horfa á sólsetrið. Óskið þið bara eftir
því að slappa af og njóta er hótelgarðurin
ásamt sundlauginni staðurinn fyrir ykkur.
Eða farið í Spa, þar sem þið getið fengið
meðal annars Thai nudd og fleira. Svæðið
býður síðan uppá fjöldan allan af möguleikum eins og snorkla, kafa eða fara í kajak
ferðir.
Fjarlæð að strönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstað eða
verlsun: 4 km

Koh Chang Kacha Resort & Spa

Koh Chang Kacha Resort & Spa ***
88-89, Moo 4, White Sand Beach
Koh Chang, Trad 23170

STRANDHÓTEL Í VIÐBURÐARÍKUM MIÐBÆNUM
Huggulegt ferðamannahótel á White Sand Beach. Frá sundlauginni eru 10 metrar að ströndinni og bak við hótelið er aðalgatan með veitingastöðum og verlsunum. Þið skulið ekki velja
Kacha ef þið sækist eftir frið og ró, en þetta hótel er upplagt fyrir þá sem vilja vera nálægt
öllu. Hótelið samanstendur af bungalows sem eru staðsettir við sundlaugina ásamt herbergjum sem eru í hótelbyggingunni aftast á svæðinu. Á hótelinu eru vestur svalir eða pallur svo
hægt er að njóta kvöldsólarinnar.
Fjarlægð á stönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstað/verslun: 50 m
Koh Chang Kacha Resort & Spa

KC Grande RESORT & SPA ****

Koh Chang Kacha Resort & Spa - Deluxe Villa

KC Grande Resort & Spa - Grande Deluxe Building

1/1 Moo 4 Bann Haad Sai Khao,
Koh Chang, Trad

STÓRKOSTLEG STAÐSETNING Á WHITE
SAND MEÐ ÚTSÝNI YFIR HAFIÐ
Það er nýbúið að endurnýja KC Grande og
er það því fallegt og aðlaðandi 4 stjörnu
hótel. Við höfum valið að nýta herbergin
í hinni nýju Deluxe byggingu, þar sem við
getum staðið við annarskonar upplifun.
Deluxe herbergin eru mjög aðlaðandi og
þægileg, með góðum svölum með sól-

stólum og einka nuddpotti og að sjálfsögðu
fallegu útsýni yfir hafið. Þetta hótel er fyrir
þá sem óska eftir að búa nálægt úrvali af
veitingastöðum og verslunum. Eitt af okkar
uppáhalds hótelum.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð að veitingarstað/verlsun: 100 m

KC Grande Resort & Spa

White Sands Beach (Haad Sai Khao):
White Sands Beach er lengsta og vinsælasta strönd eyjarinnar. Hér eru mörg
hótel, verslunarstaðir, veitingastaðir og
skemmtilegt næturlíf með strandbörum
og nætur- og jazzklúbbum. Þessi hluti
eyjunnar dregur að sér mikið að bakapolaferðalöngum.
Klong Prao Beach (Haad Klong Prao):
Klong Prao ströndin er löng með hvítum
sandi og fallegum klettum úti í sjónum
við norðurhluta eyujunnar. Við þessa

strönd er rólegra og og hér er standardinn á hótelunum meiri en á ströndinni
White Sand Beach.
Lonely Beach (Haad Thanam):
Þessi kólómetra langa strönd er sú fallegasta á eyjunni Koh Chang. Norður
hlutinn er með fínan, hvítan sand en
við suðurendann eru meiri steinar.
Meðfram Lonely Beach er mikið af veitingastöðum, börum, verslunum og matvöruverslunum.
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KHAO SOK þjóðgarður
Khao Sok þjóðgarðurinn er á Surat Thani svæðinu og allt umhverfið þar í kring er eitt
það fallegsta í Thailandi. Upplifið gróskumikinn regnskóginn með stórkostlegum fossum, dropasteinsklettum og óteljandi læki sem renna saman og mynda stór og róleg
fljót. Í Khao Sok er mjög fjölskrúðugt dýralíf og hér eru yfir 100 mismunandi orkídeur,
hér eru einnig blómin Rafflesia, sem eru heimsins stærstu blóm og geta orðið stærri
en 80 cm að ummáli. Hér er að finna einstaka upplifun í stórkostlegri náttúru með
góðri leiðsögn. Það er sama hvort þið ferðist með eða án barna, þá megið þið ekki
missa af 2ja daga ferð um þjóðgarðinn með leiðsögumönnum, (mahouter) og eru
gjarnan fílahirðar.

Khao Sok Jungle Lake Safari 3 DAGAR / 2 NÆTUR
Dagur 1: Phuket/Krabi/Khao Lak – Khao Sok Þjóðgarðurinn
Það verður náð í ykkur um morguninn á hótelið í Phuket eða Krabi og þið keyrið norður eftir að
Phang Nga svæðinu. Á leiðinni farið þið framhjá litlum smábæjum, plantekrum með gúmmítrjám
og ótrúlega fallegri náttúru. Þið komið síðan að Cheo Larn-vatninu, þar sem þið farið út að sigla
og upplifið náttúruna meðfram ströndinni. Ef þið hafið áhuga, getið þið sjálf silgt í kano og á þann
hátt hafið þið möguleika á að komast ennþá nær stórkostlegu dýralífinu. Hádegismatur er borinn
fram á hefðbundinni burmeriskri “junke”. Eftir matinn getið þið slappað af á ströndinni, farið að
synda eða farið í aðra kanóferð. Seinnipartinn farið þið að tjaldbúðunum þar sem þið gistið í 12
m2 stórum afríkönskum lúksus tjöldum. Í þeim er sér bað og klósett og þið sofið í góðum rúmum,
þið eruð með rafmagn og fyrir gluggum og hurð er flugnanet, svo þið getið sofið rótt. (H,K)
Gisting: Khao Sok (Luxury Tented Camp)

garins. Þið komið tilbaka að búðunum á Cheow vatninu og snæðið hádegisverð e.t.v. náið þið að
fara í síðasta kanó ferðina áður en þið haldið til baka héðan til Phuket, Krabi eða Khao Lak. (M,H)

Dagur 2: Khao Sok þóðgarður
Í dag skoðið þið þetta frábæra svæði úr bát. Þetta fallega vatn er ekki mikið heimsótt af
ferðamönnum, en vatnið er umvafið frumskógi og fjöllum í þessari ferð eru góðir möguleikar á
að sjá villt dýr eins og fíla, asíu-vatnabuffala ásamt fjölda tegunda af öpum og fuglum. Þið getið
hlakkað til því það er upplifun þegar þið komið að fljótandi tjaldbúðum þar sem þið munið gista á
spegilsléttu Chew Larn vatninu. Tjöldin sem þið búið í hafa öll nútíma þægindi eins og t.d. venjulegt bað herbergi. Restina af deginum er á eigin vegum þar sem þið getið róðið á kanóum um
frumskóginn, syndt í vatninu eða bara slappa af á pallinum fyrir framan tjöldin ykkar og hlutstað
á hljóðin í frumskóginum sem er eins og symfónía af bestu gerð. (M, H, K)
Gisting: Khao Sok (Luxury Floating Camp, Cheow Larn Lake)
Dagur 3: Khao Sok National Park – Phuket/Krabi/Khao Lak
Þið snæðið morgunverð á sama tíma og geislar sólarinnar hita upp umhverfið og morgunþokunni
léttir. Hægt er að taka frískandi morgun bað í vatninu áður en þið farið í gönguferð um frumskóginn eftir littlum stígum með leiðsögumönnum okkar sem fræða ykkur um plöntu og dýralíf skó-

Khao Sok þóðgarðurinn 3 DAGAR / 2 NÆTUR
Dagur 1: Phuket/Krabi/Khao Lak - Khao Sok
Þið verðið sótt á hótel ykkar á Phuket, Krabi eða Khao Lak
og keyrt verður norður til Phang Nga. Á leiðinni keyrið þið
í gegnum smábæi, gúmítrésplantekrur og fallegt landslag.
Fyrir hádegi farið þið um borð í bát og skoðið þetta frábæra svæði umkringt af fjöllum og frumskógi, þar er góður
möguleiki á að sjá villt dýr, eins og fíla, vatnabuffalo, mismunandi apategundir fjölda fugla og margt fleira. Þið fáið
hádegisverð umborð í ”Jukku” sem er frá Burma þið gistið
í bungalow tjöldum á sjálfu Cheow Larn-vatninu. Tjöldin
ykkar eru útbúinn eins og vennjuleg hótelherbergi. Restina
af deginum getið þið róið á kanóum um vatnið, eða tekið
sundsprett í vatninu eða bara liggja og njóta tónlistar nátturunar sem berst frá frumskóginum. Um kvöldið getið þið
fengið ykkur litríka drykki á ”Jungle Explorer Club Bar”.
(H,K)
Gisting: Khao Sok Þjóðgarðinum
Dagur 2: Khao Sok
Þið vaknið við öskur og skræki í bæði fuglum og öpum.
Eftir morgunverð er farið í gönguferð að nærliggjandi fílabúðum þar sem þið kynnist nánar Asíu fílnum. Þið fræðist
um mahouternes (fílahirða) hverning dagleg umhirða er

um fílana með meiru, þið aðstoðið við fóðrun og að baða
fílana, einnig hjálpið þið við að planta gróðri sem verður
notað í fóður fyrir fílana á næta ári. Þið komið til með að fá
hádegisverð við Klong Sok-fljótið, þar sem kanóarnir liggja
klárir fyrir siglingu niður fljótið. Njótið ferðarinnar í þessu
fallega landslagi þegar kanóinn líður niður fjótið. Þið komið til baka að búðunum seinnipartinn þar sem þið snæðið
kvöldverð. (M,H,K)
Gisting: Khao Sok Þjóðgarðurinn.
Dagur 3: Khao Sok - Phuket/Krabi/Khao Lak
Eftir morgunverð farið þið í gönguferð um frumskóginn,
eftir smáum stígum með leiðsögumönnum ykkar. Leiðsögumenn fræða ykkur um plöntu og dýralíf í regnskóginum.
Eftir hádegisverð er ykkur keyrt til hótels ykkar í Phuket/
Krabi/Khao Lak. (M,H)
(M: Morgunverður:, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)

Það er mögulegt að bæta við auka nóttum í þessum ferðum og einnig getum við boðið uppá styttri
ferðir til Khao Sok á 2 dagar og 1 dags ferðir. Hafið samband við Ferdina um verð..
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Khao Lak
Haadson resort

Khao lak

Phangnga

Haadson Resort ***

Ramada resort
Khao Lak

30/1 Moo 7, Bang Muang
Takuapa, Phang Nga 82190

AFSLAPPANDI HÓTEL MEÐ GÓÐRI ÞJÓNUSTU OG ER EIGU FJÖLSKYLDU

Ferðin er eina ferðaskrifstofan á Íslandi sem býður uppá þennan stað
Koyao Island resort
Khao Lak sem er sumarleyfis bær í fallegu umhverfi ca. 100 km. norðan
við Phuket. Khao Lak er sérstaklega vinsælt hjá fjölskyldum sem óska
að upplifa góðar strendur ásamt
Phuketskoðunarferðum eins og gönguferðir
í frumskóginn, kajak og kanó ferðir, fílaferðir
í frumskóginn
og margt
KOH
YAO
fleira. Khao Lak er með fallegar hvítar strendur og krystaltæran sjó.
Fyrir þá sem vilja snorkla eða kafa eru eyjarnar Similan og Surin einar
Pee aðeins
Pee Island
af bestu köfunarstöðum í heiminum
55 kmresort
frá KhaoKoh
Lak.Phi
Besti
Phi
árstíminn fyrir þetta svæði er frá nóvember fram í apríl ár hvert.

Haadson
Krabi Resort er í nútíma Thailenskum
strand stíl. Hótelið er fjölskyldurekið og
strarfsfólkið kemur frá þorpunum í kring.
Haadson Resot liggur við Bangsak-ströndina, ca. 15. mín. keyrslu frá miðbænum í
Khao Lak og Takuapa, einnig aðeins í 45
mín. keyrslu frá Khao Sok þjóðgarðinum
og Khao Lak Lamru þjóðgarðinum. Stutt
frá hótelinu er sjávarréttar veitingarstaðir
sem setja svip á lókal samfélagið. Þessi 39
herbergi eru einföld og stílhrein þar sem
Royal Lanta Resort

áhersla er lög á vistvænt efnisval í byggigun og innréttingum. Öll herbergin eru
með einka palli eða svölum með útsýni að
litlu vatni eða garðinum og ströndinni. Herbergin eru öll með loftkælingu, sjónvarpi,
öryggishólfi, míníbar, hárþurku og kaffi /
te möguleikum. Haadson Reesort er með
þægilega sundlaug, lítið bókasafn og sala,
þar sem hægt er að fá Thai nudd.
Fjarlægð á strönd: 10 m (Bangsak Beach)
Fjarlægð að veitingarstað / verslun:
19 km (Khao Lak miðbæ)

Rawi Warin Resort & Spa
Koh Lanta

Koh Lanta

Ramada Resort, Khao Lak ****
59 Moo 5, Tambol Khuk Khak
82190 Phang-Nga, Khao Lak

LÚKSUS UPPLIFANIR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA.
Ramada Resort, Khao Lak er á ósnertu
hvítu strandsvæði nálægt afskektum
eyjum sem liggja út frá ströndinni og öll
umgjörðin er eins og póstkort. Mjög fjölskylduvænt hótel með 116 herbergjum,
sem eru öll láreyst til að hafa sem minnst
áhrif á náttúruna. Til þess að allir njóti
dvalarinnar sem best er fjöldin allur af
afþreyingu í boði á hótelinu. Hótelið býður

Ramada Resort, Khao Lak

Haadson Resort

uppá barna og fullorðins sundlaug, strandblak, batminton, borðtennis, barnaklúbb,
spameðferðir, hjólaleigu, líkamsrækt og
ekki minnst að hótelið liggur á ströndinni.
Öll herbergi eru með nauðsynlegum þægindum sem hæfa fyrstaflokks hóteli.
Fjarlægð að strönd: 10 m (einka strönd)
Fjarlægð að veitingarstað / verlsun:
3,5 km (Khao Lak miðbæ)

Ramada Resort, Khao Lak

KHao

Haadson Resort
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Nai Yang Beach
Pearl Village

phuket
Dusit Thani Laguna

Phuket, stærsta eyja Thailands er við Andamaner hafið á vesturströnd
Thailands. Phuket er mjög vinsæll ferðamannastaður sem er alveg skiljanlegt, því hér er allt sem þarf til að skapa gott frí: falleg og fjölbreytt
náttúra með háum fjöllum, þöktum frumskógi ásamt gróskumiklum
ökrum með gúmmitrjám sem liggja þétt upp að litlum smábæjunum. En
Puket en þó þekktust fyrir margar og fallegar strendur sem eru allar á
vesturhluta eyjunnar.

Bang Tao Beach

Elefant ridning
Golfbane

Kamala Beach

Sapram
Bay

Forlystelsespark

Courtyard by Marriott

Patong Beach
Phuket Town

Dusit Thani Laguna - Deluxe-herbergi með útsýni að hafi

Karon Beach

Kata Beach

Havsigøjner
landsby

Phuket Bay
Horizon Karon Beach Resort
Avista Phuket Resort Phuket Aquarium
Kata Poolside

Orchidacea Resort
Nai Harn Beach

Rawei Beach

Dusit Thani Laguna *****
Dusit Thani Laguna

390 Srisintorn Road
Cherbgtalay, Amphur Talan
83110 Phuket

FALLEGT FYRSTAFLOKKS HÓTEL MEÐ
MIKIÐ AF GÓÐUM VEITINGASTÖÐUM
Þetta fallega fyrsta flokks hótel er staðsett í hitabeltisgarði 22 km. suður af flugvellinum á vesturströnd Phuket. Hótelherbergin eru ljós og stílhrein með svölum,
sjónvarp, síma, loftkælingu, öryggisboxi,
míníbar, hárþurrku og kaffi7te aðstöðu. Á
hótelinu eru margir verðlaunaðir veitingastaðir ásamt bar og kaffihúsi. Á hótelinu er einnig Spa aðstaða, æfingasalur,

og mikið úrval vatnaíþrótta. Hér er hægt
að slappa af við sundlaugina og börnin
geta skemmt sér í barnaklúbbnum. Fyrir
golf áhugamenn er 18 holu golfvöllur við
hliðina á hótelinu.
Fjarlægð að strönd (Bang Tao Bay):
100 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 300 m

Dusit Thani Laguna
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Avista Phuket Resort and Spa ****
4/1, 4 Leam Sai Road, Karon District
Amphur Muang, Phuket 83100
GÓÐ ÞJÓNUSTA OG NÚTÍMLEG ÞÆGINDI
Á FYRSTA FLOKKS.
Avista Phuket Resort er stílhreint og glæsilegt hótel við Kata Beach. Sjálft hótelið
er á gróskumikilli hæð með góðu útsýni
yfir Kata Beach og 5 min. göngutúr miður
á strönd. Á hótelinur eru 143 nýtískuleg
herbergi, öll með eigin palli eða svölum,
einnig er loftkæling, mínibar, þráðlaust internet, sjónvarp, DVD spilara, öryggshólfi
með meiru. Avista Phuket Resort er með
góða afþreyingarmöguleika, sundlaug,

sundlaugarbar, veitingarstað, æfingasal,
veitingarstað, vínkjallara, spa meðferðir,
barnaklúbb og ”game room”. Morgunverðurinn er frábær og veitingastaðurinn
býður uppá eksótískar fusion máltíðir á
sanngjörnu verði, einnig er starfsfólkið
mjög þjónustulipurt og þægilegt sem er
með til að gera dvölina en betri.
Fjarlægð að stönd (Kata Beach): 300 m
Fjarlægð að matsölustað/verslun100 m
Avista Phuket Resort and Spa

Avista Phuket Resort and Spa

Horizon Karon Beach Resort & Spa ***+
3, Soi Karon 2, Karon District
Muang. Phuket 83100

HORIZON KARON BEACH RESORT ER EITT AF OKKAR UPPÁHALDI, MEÐ ÚTSÝNI YFIR FLÓANN
Horizon Karon Beach Resort er nýlegt og sérstaklega fallegt 4 stjörnu hótel, 150 m. frá Karon Beach og 200 m.
frá bænum Kata. Í fjallshlíðinni er gott útsýni yfir flóann
og umhverfið er þægilegt og fínt. Þjónustan á hótelinu
er mjög góð. Hótel Horizon býður upp á meira en önnur
4 stjörnu hótel á eyjunni – nefnilega mikið og gott pláss.
Það er sama hvort þið eruð á svölunum, í herberginu við
sundlaugina eða á einum af hinum góðu veitingastöðum
Horizon Karon Beach Resort & Spa

þá upplifið þið að það er pláss fyrir einkalíf. Ástæðan fyrir
þessu er góð skipulagning af hótelinu. Á HORIZON WINGS
eru 90 stór superior herbergi, þar af 30 fjölskylduherbergi
með 2 stórum tvíbreiðum rúmum sem þýðir að börn frá 2ja 12 ára fá eigið rúm og morgunmat á góðu verði. Á hótelinu
er einnig sundlaug, barnasundlaug, og barnaklúbbur ásamt
leikvelli þar sem haft er eftirlit með börnunum.
Aftur á móti eru börn ekki velkomin á hótel CLUB WING.
Hótelið býður upp á 70 herbergi sem er skipt í 3 tegundir, Deluxe, Club room og Club room Pool Access. Það eru
aðeins club gestirnir sem hafa aðgang að þessum hluta

hótelsins sem er sundlaug og pottar með ókeypis kvöld
drykk. Í þessum hluta hótelsins er þráðlaust internersamband á herbergjunum og fleiri þægindi. Öll 160 herbergi
hótelsins eru með loftkælingu, öryggisboxi, DVD tæki,
míníbar, sjónvarpi og hárþurrku.
Fjarlægð á (Karon Beach): 150 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 200 m

Horizon Karon Beach Resort & Spa - Superior
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Orchidacea Resort Phuket - Deluxe-værelse med havudsigt

Orchidacea Resort ***
210 Khoktanod road
Kata Beach, 83100 Phuket

FALLEGT HÓTEL MEÐ ÚTSÝNI YFIR KATA
STRÖNDINA.
Í fjallshlíðinni með fallegt útsýni yfir Kata
ströndina er þetta fallega ferðamannahótel, aðeins 5 mín. gang frá ströndinni og
10 mín. frá miðbæ Kata. Á hótelinu eru 112
herbergi sem öll eru með útsýni yfir hafið
og eru með loftkælingu, míníbar, sjónvarp,

svalir og öryggisbox. Á hótelinu er einng
sundlaug, æfingasalur, nudd pottur, barnasundlaug og 2 veitingastaðir. Á Orchidacea
Resort er afslappað andrúmsloft og þrátt
fyrir nokkrar tröppur þá er það gott fyrir
barnafjölskyldur.
Fjarlægð á strönd (Karon Beach): 250 m
Fjarlægð á veitingarstað/verlsun: 250 m
Orchidacea Resort Phuket

Kata Poolside Resort ***
36, 38 Kata Road, Kata Beach
Muang, Phuket 83100

GOTT FERÐAMANNAHÓTEL MEÐ STÓRUM
HERBERGJUM Á GÓÐU VERÐI.
Kata Poolside er eitt af fáum hótelum
á Phuket sem enn er fjölskyldurekið og
þið finnið fljótt fyrir vinalegu og hlýju
andrúmslofti. Á hótelinu eru 72 herbergi
sem skipt er niður í 2 byggingar á 3
hæðum með gott og sólríkst sundlaugarsvæði á milli þessara 2ja bygginga.
Herbergin eru stór og huggulega innréttuð með loftkælingu, míníbar, öryg-

Kata Poolside - deluxe
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gisboxi, síma, sjónvarpi, hárþurrku og
svölum eða palli, en þið getið ekki búist
við miklu útsýni. Hótelið er staðsett í
miðbæ Kata og það eru aðeins 200 m
á ströndina. Veitingastaður Hótelsins
snýr út að götunni og er vinsæll og ódýr
staður til að borða sjávarrétti á.
Fjarlægð á strönd (Kata Beach): 200 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 10 m

Kata Poolside

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach ****

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach

100/10, Mu-3, Kamala Beach Road
Katu, Phuket 83150

Rúmgóð herbergi og fjölskyldu aðstaða
Þetta fjölskylduvæna hótel mun gera fríið þægilegt fyrir
fjölskylduna vegna þess að herbergin eru svo rúmgóð.
Hótelið er í rólegu hverfi við Kamala-ströndina, en ekki
meira en 10 mín. keyrslu frá miðbæ og næturlífinu á Patong Beach. Hótelið er með 180 herbergi sem eru rúmgóð og öll með sér svefnherbergi, stofu og einka svölum.
Herbergin uppfylla allar óskir sem maður hefur til fyrstaflokks hótels, svo sem loftkælingu, internet aðgangi,
Sjónvarp og DVD spilara, öryggishólf, kæliskáp örbylguofn, hárþurku og margt fleira. Af öðru sem hótelið

hefur uppá að bjóða getum við nefnt, veitingarstað og
café, sundlaug og barnalaug með rennibraut, æfingasal,
spa meðferðir og Kids World sem er deild eingöngu fyrir
börn með spilum, leiktækjum, videoherbergi með meiru.
Við getum vel mælt með þessu fyrir barnafjölskyldur.
Fjarlægð á strönd Kamala: 200 m
Fjarlægð á veitingarstaði/verslun/skemmtun:
10 mín. keyrsla á (Patong Beach)

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach

Kata og Karon Beach:
Kata og Karon standsvæðið bjóða uppá góða blöndu af vatnaíþróttum, veitingastöðum, verslunum og næturlífi án þess þó
að vera svo líflegt eins og á Patong Beach. Það er mikið að veitingastöðum á svæðinu, sem bjóða uppá allt frá skandinavískum
réttum til hefðbundinna thailenskra rétta. Við Kata ströndina er
mjög gott að vera með börn en við Karon ströndina geta verið
miklar öldur yfir sumarmánuðina.
Patong Beach:
Patong Beach er vinaælasta ströndin á Phuket. Á svæðinu er
mikið að veitingastöðum, verslunum og mikið næturlíf. Patong
Beach er uppáháld hinna ungu ferðalanga og svæðið hentar þeim
sem eru fyrir líf og fjör.
Bang Tao Bay:
Bant Tao Bay ströndin er með hvítan sand og margar raðir af kasuariner trjám sem þekja um 8 km meðfram vesturströnd Phukets.
Þetta er vinsæll staður fyrir vatnaskíði því hér er alltaf smá gola.
Hér eru nokkur af bestu strandhótelum eyjunnar staðsett aðeins
frá erilsömu lífi og skarkala bæjarins.
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Sheraton Krabi

krabi

Klong Haeng

Ao Nang Beach

Það er sagt að svæðið í útjaðri Krabi sé með sérstökustu og fallegustu
náttúruperlum á Thailandi. Það er mikið af stórum og sérstökum kalksteinum í kringum eyjuna og það er eins og þeim hafi verið stráð af
handahófi um þetta turkis græna hafsvæði. Það eru meira en 20 víkur
sem eru eins og perlur á festi eftir hinni 15 km. löngu strandlengju. Hér
er einnig hægt að kafa og grunnkafa.

Krabi La Playa
Aonang Villa Resort

Pai Plong Beach

Ao Ton sai
Railay Beach

Ao Nang

Ao Nam Mao
Sand Sea Resort

Krabi
Ban Laem Pho

Phranang Beach

Phranang Lagoon
Fossil Shell Beach

Krabi La Playa

Krabi La Playa ****
143 Moo 3 Tambol Ao Nang
Amphur Muang Krabi 81000

NÝLEGT OG VINSÆLT FYRSTA FLOKKS
HÓTEL STAÐSETT 150 METRA FRÁ AO
NANG-STRÖNDINNI.
Garðurinn við La Playa er með fallega 800
fermetra stóra sundlaug sem er mjög fallega skreytt og hringar sig frá sólstólunum
að sundlaugarbarnum. Veitingastaðurinn
er einnig við sundlaugina og virkar bæði
sem morgunverðar veitingastaður og á
kvöldin sem smekklegur thai-veitingastaður. Á hótelinu er einnig spa og æfingasalur. Falleg superior herbergin eru
Krabi La Playa

Krabi-bugten
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smekklega innréttuð, í fallegum litum og
hér er blandað saman thailenskum og
skandinavískum stíl. Öll herbergin eru
með svalir, míníbar, loftkælingu, sjónvarp
og síma. Fyrir barnafjölskyldur er möguleiki
á að fá 2 sér herbergi með hurð á milli. Frá
Krabi La Playa eru aðeins nokkrar mínútur
að ströndinni og hér er einnig mikið úrval
af verlsunum og veitingastöðum
Fjarlægð á strönd (Ao Nang): 150 m
Fjarlægð á veitingarstað/verlun: 50 m

Sheraton Krabi Resort ****+
155 Moo 2, Baan Klong Muang
Nong Talay, Krabi 81000

RÓLEGT UMHVERFI OG ÞÆGINDI Í TOPP
Sheraton Krabi Beach Resort er þeim hluta af Krabi-svæðinu sem mjög exótískur og liggur á 1.8 km langri og frekar einangraði strönd sem heitir Klong Muong. Í þessu frábæra
umhverfi getið þið notið friðsældar og rólegheita en samt bara 15. mín keyrsla til Ao
Nang en þar er mikið úrval af veitingarstöðum og búðum. Sheraton Krabi Beach Resort
er með 246 herbergi, sem öll eru í thailenskri hönnun. Sheraton Krabi Beach Resort hefur
allt það sem fyrstaflokks hótel hefur uppá að bjóða: Tvær sundlaugar niður við ströndina,
barnalaug, hengikójur í trópískum garði, og tennisvelli bara til að nefna eitthvað. Hér er
allt það sem maður getur ímyndað sér fyrir trópíska paradís. Ef þið eruð fyrir dekur þá
farið og heimsækið Mandara Spa. Hótelið hentar bæði fyrir pör og fjölskyldur með börn.
Fjarlægð á strönd (Klong Muong): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað / verlsun: 8 km (Aonang)

Sheraton Krabi Resort

Sheraton Krabi Resort

Sheraton Krabi Resort

Sheraton Krabi Resort
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Aonang Villa Resort ****
113 Ao Nang Beach, Muang,
Krabi 81000

BESTA STAÐSETNING Á AO NANGS
Aonang Villa er á miðri Ao Nang ströndinni
og er fyrstaflokks hótel. Herbergin eru nýlega endurnýjuð og rúmgóð eru smekklega
innréttuð í Thai stíl og með öllum nútíma
þægindum.
Á hótelinu getur þú tekið þér kælandi
sundsprett í einum af 2 sundlaugum, eða

bókað spa meðferð í nýja hluta hótelsinns
sem opnaði um haustið 2008. Síðan er
hægt að njóta kvödverðar á öðrum af 2
veitingarstöðum í garðinum með útsýni yfir
sjóinn, en annars er fjöldi veitingarstaða á
svæðinu svo nóg er um að velja.
Fjarlægð á strönd (Ao Nang): 30 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 200 m

Aonang Villa Resort

Aonang Villa Resort

Aonang Villa Resort - Deluxe-værelse med udsigt til poolen

Sand Sea Resort ***
39 Moo, 2 Ao Nang Muang
Railay Beach, 81000 Krabi

HUGGULEGT FERÐAMANNAHÓTEL MEÐ
BUNGALOWS, STAÐSETT Á FALLEGRI
RAILAY STRÖNDINNI

Sand Sea Resort

Sand Sea Resort
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það er 15 mín. sigling frá ströndinni Ao
Nang að hótelinu, takið eftir að bátarnir
sigla ekki þegar það er fjara og þegar
það er orðið dimmt, þess vegna er ekki
möguleiki á að koma til Krabi eftir kl.
17.00
Sand Sea er með bungalows í mörgum
verðflokkum, en við höfum valið að nota
aðeins superior og deluxe bungalows
með loftkælingu.
Railay Beach er þekkt fyrir að vera besta sandströndin á Thailandi, en eins og

Stranden ved Sand Sea Resort

allar aðrar strendur á Krabi þá skipta
kraftar sjávarfallanna miklu máli til að
kóralarnir komi í ljós seinnipart dags.
Á hótelinu er sundlaug ásamt ódýrum
og góðum veitingastað sem er á ströndinni, þar eru ekki seldir áfengir drykkir.
Það eru þó miklir möguleikar á að geta
fengið sér kaldan bjór á nærliggjandi
börum.
Fjarlægð á strönd (Railay Beach): 10 m
Fjarlægð á veitingastað/verslun:
15 mín með bát til Ao Nang

Koh Phuket

Phuket

Koh Yao

koh phi phi

Phi Phi Natural Resort
Phi Phi Island Village

KOH PHI PHI

Royal Lanta Resort
Rawi Warin Resort & Spa
Koh Lanta by

Phi Phi Island Village ****
49 moo 8, Tamon Ao Nang
Koh Phi Phi 8100

Koh Lanta

Phi Phi Island Village

800 m. löng ströndin með háum pálmatrjám
myndar flottan ramma utan um hina 100 bungalows, sem allir eru byggðir úr tré og og eru
með stóran og góðan pall. Beachfront Junior
Suite eru í 1. röð frá ströndinni og eru með
útsýni yfir hafið. Deluxe bungalows eru í 2.
röð frá hafinu og svo eru Superior bungalows

Phi Phi Island Village - Superior Bungalow

Phi Phi Natural Resort ***
53 Moo 8, Leamtong Beach
Phi Phi Island, Krabi 81000
EINFALT ”GETAWAY” HÓTEL
Hótelið er á norðuhluta Phi Phi Don eyjunni
hér finnur þú einka sólar strönd með möguleikum á að snorkla. Á hótelinu er sundlaug með útsýni yfir hafið, en henni er skipt
í fullorðins laug og barna laug. Öll herbergi
eru með loftkælingu, öryggishólfi, sjónvarpi, kæliskáb með miníbar ásamt möguleikum á kaffi/te. Herbergin eru einföld og
innréttuð í Thai stíl þar sem áhersla er lögð

Phi Phi Natural Resort

á náttúruefni. Það er poolbar á hótelinu og
veitingarstaður, sem býður uppá thailenska, kínverska og evrópska rétti. Phi Phi
Natural Resort er fullkomið til þeirra sem
ekki vilja lúksus heldur hótel með góðri bounty strönd á viðráðanlegu verði.
Fjarlægð á strönd (Laem Tong): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 200 m
Phi Phi Natural Resort

Phi Phi Natural Resort

sem eru ekki með útsýni yfir hafið en með
gróskumikinn garð í kringum pallinn. Allir bungalows eru nýuppgerðir og innihalda míníbar,
sjónvarp, hraðsuðuketil, síma, og loftkælingu.
Góður staður til að slappa af langt frá miðbæ
Phi Phi. Á hótelinu er sundlaug, köfunarmiðstöð með alþjóða köfunarkennara ásamt
mörgum góðum veitingastöðum.
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 1 km

koh phi

Phi Phi samanstendur af 2 eyjum. Þið getið búið á Phi Phi Ley sem er
minni eyjan, þar eru fallegir klettar og frábær strönd. Aftur á móti er
eyjan Phi Phi Don með góð hótel og hvítar sand strendur með fallegum
pálmatrjám. Hér eru einnig litríkir fiskibátar og kristaltært vatn.

PHI PHI ISLAND VILLAGE ER FLOTT FYRSTAFLOKKS HÓTEL OG ÞAÐ EINA SEM ER
VIÐ LOABAGAO STRÖNDINA.
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koh lanta
Koh Lanta er stærsta eyjan af þeim 15 eyjum sem eru í hinum
stóra Marine þjóðgarði. Stór hluti af Koh Lanta er þakinn gróskumiklum gróðri og strendurnar eru með þeim bestu á svæðinu.
Meirihluti íbúanna á Koh Lanta lifir af fiskveiðum, en tekjur af
ferðamannastraumi aukast stöðugt.

koh
ta lan-

Royal Lanta
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Royal Lanta Resort ***+
222 Moo 3, Klong Dao Beach
81150 Koh Lanta

HUGGULEGT HÓTEL Í FALLEGU UMHVERFI
rétt VIÐ STRÖNDINA
Royal Lant Resort er fallegt og gott
ferðamannahótel umvafið bananatrjám
og kókospálmum og liggur á breiðri
sandströndinni við Andaman hafið. Andrúmsloftið á hótelinu er afslappað og
gott og veitingastaðurinn býður upp á
frábæran mat á ströndinni sem maður
nýtur á meðan sólin sest á bakvið
gróskumikil fjöllin. Óskar maður eftir
heimabökuðu góðgæti þá býður hótelið
upp á besta bakarí/café á eyjunni en þar
safnast gestirnir saman yfir nýbökuðu

góðgæti og bolla af kaffi. Allir 27 bungalows eru fallega innréttaðir með pall,
loftkælingu, míníbar, öryggisbox og
síma. Við höfum valið deluxe og superior herbergin þar sem öll fjölskyldan getur verið. Þið fáið stóran fjölskyldu bungalow með stóru 2ja manna rúmi, kojum
og stórt og flott baðherbergi. Á hótelinu
er einnig sundlaug, sér barnasundlaug,
spa/nudd aðstaða, vatnaíþróttir, köfun
og snorkling (PADI aðbúnaður).
Fjarlægð að strönd: 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 200 m

Royal Lanta

Rawi Warin Resort & Spa

Rawi Warin Resort & Spa ****+
139 Moo 8,
81150 Koh Lanta

EITT AF BESTU HÓTELUM KOH LANTA
12 km suður af aðalbænum á Koh Lanta
er þetta fallega og stílhreina fyrstaflokks hótel, staðsett á stóru og gróskumiklu svæði. Héðan er frábært útsýni
yfir Klong Tob ströndina. Sundlaugin er
staðsett við ströndina og hér er mjög
gott að slappa af. Í kringum hótelið eru
3 aðrar sundlaugar, meðal annars barnasundlaug og saltvatns sundlaug. Hótelið
býður einnig uppá lítinn bíósal, ólíka
veitingastaði, æfingasal, Spa aðstöðu,

barnaklúbb og tennisvöll. Hótelherbergin eru mjög stór og fallega innréttuð,
meðal annars með dökkum gólfvið og innihalda öll hugsanleg þægindi. Deluxe
herbergin eru með svalir en villurnar eru
með pall. Á Rawi Warin finnið þið allt
það sem þið óskið eftir fyrir gott frí.
Fjarlægð að strönd: 20 m
Fjarlægð á veitingarstað/verlsun: 800 m

Rawi Warin Resort & Spa - villa med havudsigt

Krabi

Phuket

Koh Hai Fantasy Resort ***

Koh Yao KOH NGAI
Koh Hai Fantasy Resort

Pee Pee Island resort
Það er ekkert vegnetKoh
á þessari
hálendu paradísareyju, en stórt og mikið
Phi Phi
net af stígum þar sem möguleiki
er á að
ferðast
um marga fallega staði
Royal
Lanta
Resort

á þessari gróskumiklu eyju. Strendurnar eru stórkostlegar, vatnið er
Rawi Warin Resort & Spa
turkisblátt og á milli litríkra kóralrifa synda fiskar í öllum regnbogans
Koh Lanta
litum. Það fer ekki á milli mála að Koh NgaiKoh
er uppáhaldseyjan
okkar.
Lanta

205 Samyak Mohwith
92000 Trang, Koh Ngai

EINFALT STRANDHÓTEL MEÐ FRÁBÆRRI STAÐSETNINGU
Koh Hai Fantasy er rólegt og friðsælt hótel á paradísarströnd, þar sem sjórinn er kristaltær,
sandurinn fínkornóttur og hvítur á meðan pálmatréin vagga í golunni og gefa skugga á
ströndinni. Á hótelinu er stór veitingarstaður sem liggur á ströndinni en sundlaugin er í
miðjum garðinum. Öllu er vel við haldið og myndar það huggulega stemmingu á þessu
hóteli. Koh Hai Fantasy býður ekki uppá auka lúxsuss, en hér eru allar nauðsynjar fyrri
þetta ferðamannahótel. Herbergin eru einföld og innrétttuð í Thai stíl, en þau eru öll með
palli eða svölum. Leggið þið áherslu á góða, fallega staðsetningu ásamt rólegu umhverfi
þá er Koh Hai Fantasy gott val.
Fjarlægð á strönd: 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: Mjög lítið úrval á Koh Ngai

Koh Hai Fantasy Resort

Koh Hai Fantasy Resort

Koh Hai Fantasy Resort

koh

ket

koh ngai

Thalang
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KOH SAMUI

Choeng
Mon
Beach

Bang Po Beach
Zazen
Bandara Resort

Það er fátt sem kemst í líkingu við eyjuna Koh Samui hvað varðar
frábærar strendur, fjöll, frumskóga og fossa. Í mörg ár voru nær
eingöngu bakpokaferðalangar sem heimsóttu þessa fallegu eyju, en
þegar samgöngur til eyjunnar urðu tíðari með tilkomu lítils og töfrandi
flugvallar fór ferðabransinn að blómstra. Efnaðri ferðamenn fóru að
streyma til eyjunnar og féllu fyrir fegurð hennar, þess vegna varð þörf
fyrir hótel með alþjóðlegum staðli. Það hefur þó ekki breytt því að hið
rólega andrúmsloft, mun alltaf vera einkenni Koh Samui.

Bo Phut Beach
The Park Samui

Elefant Safari

Amari Palm Reef

Nathon Town

Baan Chaweng Beach Resort
Hin Lad vandfald

Chaweng
Beach

Fair House

Wanorn vandfald
Namung vandfald
(80 m)

Lamai Beach
Hua Thanon Beach

Bandara Resort - Deluxe

Thong Krut Beach

Bang Kao Beach

Thailandske
Golf

Bandara Resort & Spa ****
178 / 2 Moo 1,
84320 Bophut, Koh Samui

FÍNT 4 STJÖRNU HÓTEL STAÐSETT VIÐ BOPHUT BEACH ÞAR SEM ER RÓ OG FRIÐUR
Bandara Resort og Spa opnaði árið
2005 og finnst okkur hótelið það besta 4 stjörnu hótel sem er núna á Koh
Samui. Línur hótelsins eru hreinar og
klárar: “Easy living, pure luxury”, það á
að vera auðvelt og afslappandi að njóta
dvalarinnar á Bandara Resort. Það eru
m.a. allir smáhlutirnir sem gera það að
verkum að manni líður vel. Hótelið býður
upp á góða þjónustu og fallega strönd,
en hótelið býður einnig upp á meira en
önnur hótel, nefnilega mikið og gott
pláss, hvort sem þú ert við ströndina,
við sundlaugina, á veitingastaðnum,
á svölunum eða í herberginu. Ef þið
Bandara Resort
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gangið í 5-10 mín. meðfram ströndinni,
komið þið að Fisherman Village. Það er
fallegur lítill strandbær með góðum veitingastöðum, verslunum og þar er lítil
umferð. Mjög gaman að heimsækja þennan stað. Það er 15 mín akstur til Chaweng og hótelið býður upp á litla rútu sem
fer á milli 2svar á dag fyrir lítinn pening.
Bandara er í dýrari kantinum en við
getum lofað þér að þú færð nóg fyrir
peninginn og meira til.
Fjarlægð á strönd (Bophut): 10 m
Fjarlægð á veingarstað/verslun: 500 m

The Park Samui ***+
51/68 Moo 5 Plailam Soi, Bophut
Koh Samui, Surratthani 84320

FALLEGT ÍBÚÐAR HÓTEL FRÁ ÁRINU
2008 STAÐSETT Á NORÐUR STRÖND
KOH SAMUI
Park Samui samanstendur af 24 íbúðum,
sem allar eru 3ja herbergja og geta
hýst allt að 5 einstaklinga. Íbúðirnar
eru innréttaðar í ljósum litum og eru
mjög smekklegar. Íbúðirnar eru 145 fermetrar og eru á 2 hæðum, með 2 stór
svefnherbergi, 3 baðherbergi, eldhús
og bæði svalir og pall. Hótelið er umvafið gróskumiklum hitabeltisgarði. Á

svæðinu eru 2 sundlaugar, sú stærri er
einnig með barnasundlaug og er hún
staðsett við veitingastaðinn. Hótelið
býður einnig uppá frían aðgang að æfingasal. Það er aðeins 5 mín. keyrsla til
hinnar fallegu strandar, Mon Chong og
það keyrir smárúta á milli frá hótelinu
og er frítt í hana.
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 3 km
Fjarlægð á strönd (Bophut): 1,7 km
The Park Samui

The Park Samui

The Park Samui

Chaweng Beach:
Hin 7 km langa Chaweng strönd á austur
hluta Koh Samui er vinsælust og býður
uppá allt frá einföldum bungalows til
lúksus hótela. Ströndin er sú flottasta á
eyjunni og hér er mikið líf og starfsemi.
Meðfram ströndinni er mikið úrval af
veitingastöðum og á kvöldin er mikið
næturlíf.

Bo Phut Beach:
Hin rólega og huggulega strönd er fullkomin fyrir afslappað frí. Hér er ekki eins
margt fólk og á Chaweng, en hér eru
fleiri litlir veitingastaðir í skugga pálmatrjánna. Hið huggulega og litla fiskiþorp
er í göngufæri frá Bo Phut Beach, og hér
eru huggulegir markaðir ásamt veitingastöðum og börum.

The Park Samui
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amari palm reef ****

14 Moo 2 Tambon Boput, Chaweng Beach
84140 Koh Samui
AMARI PALM REEF ER EITT AF BESTU
HÓTELUM Á CHAWENG STRÖNDINNI
Hótelkeðjan Amari er ein virðulegasta á
Thailandi og það er auðvelt að skilja það,
hér eru öll hugsanleg þægindi ásamt
stórri sundlaug sem gleður bæði börn og
fullorna. Hér er einnig hægt að bæta við
góðri staðsetningu við Chaweng ströndina,
svo hér eru rammarnir utanum frábært frí.
Hótelið er byggt upp við báðar hliðar á
strandveginum, strandarmegin er sundlaugarsvæðið og veitingastaðurinn ásamt
huggulegum bar sem býður upp á hádeigisverð og drykki. Hinum megin götunnar er
ítalski veitingastaðurinn, Prego sem er
vinsæl upplifun (það þarf að panta borð

Amari Palm Reef Spa
Zazen Boutique Resort & Spa

fyrirfram)
Eins og á öllum öðrum fyrsta flokks hótelum þá er hér einnig spa aðstaða, Sivara
Spa sem er staðsett í hitabeltisgarðinum,
þar sem þú færð afslappandi nudd við
bestu hugsanlegu aðstæður. Superior herbergin eru í heitum litum og eru með svalir
sem snúa að sundlauginni eða gróskumiklum garðinum. Á hótelinu eru einnig
fjölskyldu herbergi sem tekur tillit til eldri
barna því her eru rúm fyrir 4 einstaklinga.
Hótel Amari er vert að upplifa og gæti verið vanabindandi.
Fjarlægð á strönd (Chaweng): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun:50 m

Amari Palm Reef - Superior

Amari Palm Reef

Zazen Boutique Resort & Spa ****
177 Moo 1, Tambon, Bo Phut
84320 Koh Samui

SÉRSTAKLEGA RÓMANTÍKT HÓTEL

Þetta er rómantískasta hótelið á Koh Samui. Stíllinn er er einskonar blanda af helli
Aladdins og austurlensk dulúð, afslöppuð
stemming og án formlegheita er með til að
skapa fullkominn ramma um rómantíkst og
afslappandi frí á Koh Samui. Alexander og
Thitima hafa byggt þetta hótel upp frá byrjun og maður skynjar ákafa og mjög hátt
þjónustusig á öllum sviðum frá eigendunum. Herbergin eru öll með loftkælingu,
sjónvarp, mínibar og pall með 2 stólum í
Zazen Boutique Resort & Spa
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skugga pálmatrjánna þar sem hægt er að
slappa af með góða bók. Það þarf ekki að
nefna það að þetta hótel bókast fyrst af
öllum og því þarf að panta gistingu löngu
áður en þú ferð í ferðalagið. Veitingastaðurinn á Zazen hefur unnið til fjölda verlauna
og er talinn ein besti á Koh Samui, en honum stýrir franskur matreiðslumaður.
Fjarlægð á strönd (Bophut): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað / verslun: 500

Baan Chaweng Beach Resort & Spa ***
90/ 1 Moo 2, Chaweng Beach Road
Koh Samui 84320

BAAN CHAWENG BEACH RESORT ER AÐ
OKKAR MATI EITT AF BESTU 3JA STJÖRNU HÓTELUM Á CHAWENG STRÖNDINNI.
Staðsetningin er mjög góð og fín sandströndin er beint fyrir utan hótelið.
Sundlaugin er staðsett aðeins nokkra
metra frá ströndinni og frá veitingastaðnum er frábært útsýni yfir turkis grænt
hafið.
Það eru aðeins 50 m. frá gestamóttökunni til aðalgötunnar í Chaweng. Á
hótelinu eru 57 herbergi, bæði flottar deluxe villur sem eru staðsettar í
miðjum gróskumiklum garðinum og

superior villur með útsýni að garðinum
og aðeins nokkrir metrar að sundlauginni og ströndinni. Í janúar 2008 opnaði
hótelið 14 ný herbergi -4 grand deluxe
villur ásamt 10 deluxe herbergjum. Það
skiptir ekki máli hvar þið ákveðið að
búa, þið fáið stór og björt herbergi með
smekklegri innréttingu - öll með svölum
eða palli. Á Baan Chaweng Beach Resort fáið þið mikið fyrir peninginn, alveg
sama hvernig herbergi þið veljið.
Fjarlægð á strönd (Chaweng): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 50 m

Baan Chaweng Beach Resort - Superior
Fair House Beach Resort - Grand Deluxe Main Building

Baan Chaweng Beach Resort

Fair House Beach Resort ***
124-124/1-2 Moo 3 Bo Phut
Suratthani 84320, Koh Samui

Huggulegt hótel á CHAWENG NOISTröndinni
Lítlir klettar greina á milli Chaweng Beach
og hinnar minni Chaweng Noi (lítil). Hér er
fullkominn rammi fyrir rólegt og huggulegt
frí. Þessi 5 hótel sem eru á ”Noi” sjá daglega til þess að þessi breiða hvíta strönd
líti vel út. Á miðri ströndinni er eitt af þeim
vinsælustu ferðamannahótelum á Koh Samui, Fair House hótelið samanstendur af

aðalbyggingu með 46 góðum herbergjum
öll með svölum. Þar fyrir utan eru 54 bungalows í hlíðinni niður að hvítum sandinum
á ströndinni. Allir bungalows eru með loftkælingu, míníbar, sjónvarp og síma. Það
eru 2 sundlaugar, veitingarstaður og bar á
Fair House.
Fjarlægð á strönd (Chaweng): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað / verslun:
1 km að miðbæ í Chaweng Beach

Fair House Beach Resort - grand deluxe main building

49

koh tao

Ko Tao Resort
Lang Suan

Ef þið sækist eftir kyrrlátri lítilli eyju með mikið af pálmatrjám, indislegri
strönd með litlum fallegum strákofum við ströndina, þá er eyjan Koh Tao
tilvalinn staður. Það er enn sem komið er engin alðþjóða hótel á eyjunni,
en aftur á móti litlir huggulegir bungalows og hér eru þeir ferðamenn sem
laðast að svona gistingu.
Charm Churee Villa

KOH TAO
Charm Churee Villa

Koh Phangan

Don Sak

Koh Samui

Charm Churee Villa ****
Jansom Bay,
84280 Koh Tao

Surat Thani

LÍTIÐ HEILLANDI PARASÍSAR HÓTEL UMVAFIÐ PÁLMATRJÁM, GRÆNUM HLÍÐUM
OG FALLEGUM KLETTUM.
Ströndin fyrir framan hótelið heitir Jansom
Bay og er lítil og mjög falleg. Bungalow
herbergin eru gróf og hugguleg og andrúmsloftið ævintýralegt og rólegt.
Þeir bungalows sem Charm Churee Villa

nefnir Panorama bungalow getið þið notið
þess að horfa á sólina setjast. Þetta er
frábær fjölskyldustaður til að slappa af við
turkísgrænt vatnið þar sem litsskrúðugir
fiskar synda um.
Fjarlægð á strönd: 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 1 km

Charm Churee Villa

Koh Tao Cabana

Koh Tao Cabana ***
16 Moo 1, Baan Haad Sai Ree
Koh Tao, Suratthanee 84280

SJARMERANDI Í SVEITASTÍL Á EINANGRAÐRI SAI REE-STRÖND
Koh Tao Cabana er innilegt og rómantískt
ferðamannahótel, með aðeins 33 villum,
sem eru umvafin trópískum gróðri. Hótelið
er á Sai Ree Beach, sem sér til þess að þú
njótir dvalarinnar í afslöppu umhverfi þar
sem maður getur notið veitinga á opna veitingarstaðnum Rimlae með útsýni yfir hafið
eða fá lúxsus nudd á Kajavari Spa. Huggulegt og afslappandi andrúmsloft gerir
þetta eitt af vinnslælasta hóteli á Koh Tao.
Koh Tao Cabana
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Villurnar hafa loftkælingu, míníbar, öryggishólf, heitt vatn, sjónvarp og dvd tæki
með meiru. Herbergin eru ljósum miðjarahafsstíl (White Sand Villas) eða bambushús (Cottage Villas), það eru nær eingöngu
notuð náttúruefni sem gefa staðnum einfalt sveitaútlit, sem verður að upplifast. Þar
sem hótelið er í miklum halla hentar það
ekki þeim sem eiga erfitt með gang.
Fjarlægð að strönd (Sai Ree): 10 m
Fjarlægð að veitingarstað / verslun:1 km

Koh Tao Cabana

KOH PHANGAN
Koh Tao

Lang Suan

Panviman Resort

Don Sak

Panviman Resort

Panviman Resort

Panviman Resort ***+
Thong Nai Pan Beach
84280 Koh Phangan

ÞETTA HÓTEL ER ÞAÐ BESTA OG FALLEGASTA Á EYJUNNI KOP PHANGAN.
Hótelið inniheldur 2 einfaldar aðalbyggingar á 2 hæðum með superior herbergi,
ásamt nýstansettri álmu með 26 nýjum
luksus deluxe cottages – öll herbergin eru
með svalir. Á Panviman er frábær sundlaug,
þar sem er stórkostlegt útsýni yfir fjörðinn.
Hótelið er við Tong Nai Pan Beach, sem er
ein af Thailands fallegustu ströndum. Frá

hafnarbæjunum Haad Rin eða Thongsala
er klukkutíma ferð til Panviman Resort.
Panviman Resort er upplagður staður fyrir
þá sem óska eftir að dvelja við ströndina
þar sem minjagripaverslanir eru ekki jafn
margar og ferðamennirnir.
Fjarlægð á strönd: 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 9 km

Havana Beach Resort

Havana Beach Resort

Havana Beach Resort ***
Thong Nai Pan Beach, Koh Phangan
84280 Surat Thani
Vinsælt strandhótel með góðri
þjónustu
Þetta hótel er með fallegt útsýni til fjalla og
liggur á hæð með við einangraðan flóa við
frábæra strönd. Havana Beach Resort er á
rólegum og friðsömum stað á Koh Phangan, en samt ekki of langt frá Full Moonpartý staðnum, sem í hverjum mánuði dregur að fjöldan allan af skemmtanaglöðum
ungum ferðamönnum og Thailendingum.
hótelið er í ca. 30 mín. keyrslu frá næsta
bæ. Á veitingastað hótelsinns eða bar
er hægt að fá sér kalda drykki og hótelið
býður uppá grillmáltíðir á ströndinni með

góðu sjávarfangi. Havana Beach Resort er
eitt af vinnsælustu hótelum á eyjunni og
hefur fengið mikið lof fyrir þjónustulipurt
starfsfólk. Ef maður hefur áhuga á að
snorkla eða fiska eru góðir möguleikar frá
hótelinu. Havana Beach Hótel býður uppá
50 herbergi í 7 mismunandi flokkum og öll
herbergi eru með loftkælingu, sjónvarpi,
mínibar, svölum, öryggishólfi ásamt te og
kaffimöguleikum.
Fjarlægð á strönd (Thong Nai Pan): 10 m
Fjarlægð á veitingarstað/verslun: 9 km

Havana Beach Resort
KOH PHANGAN

KOH PHAN-

Aðeins eins tíma sigling norður frá eyjunni Koh Samui er eyjan Koh
Phangan. Eyjurnar eru næstum því jafn stórar. Koh Phangan hefur
dregið mikið af bakpokaferðamönnum til eyjunnar, en það er mikið
að breytast þar sem ný og betri hótel hafa verið byggð við frábærar
strendurnar á eyjunni.

Koh Samui
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Chiang Mai

Chiang Mai Plaza
Dusit D2

Nan

Lampang

Chiang Mai Plaza****
92 Sri Dochai Road
50100 Chiang Mai

Chiang

Gott verð og frábær staðsetning í
miðbæ Chiang Mai
Betra fyrstaflokks hótel í miðbænum í
Chiang Mai, aðeins
5 mín. frá næturmarPhangnga
kaðnum. Frá mörgum herbergjum er flott
útsýni að Soi Suthep fjalli. Öll 444 herbergi
eru stór og smekkleg, með loftkælingu,
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Chiang Rai
Lao
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n

Cha e m

Höfuðborg norður Thailands, Chiang Mai er í fallegum dal með þægilegt
loftslag og ca. 800 km norður af Bangkok. Í dag er Chaing Mai meðal
stærstu borga á Thailandi með mikið úrval af spennandi upplifunum –
bæði í og fyrir utan borgina. Í Chiang Mai eru yfir 300 hof, og er Doi
Suthep hofið sem er staðsett um 1000 m. yfir sjávarmáli og með stórkostlegt útsýni yfir dalinn eitt af táknum Chiang Mai um glæsilega fortíð, og
þegar munkarnir fara af stað á morgnana fyllist bærinn af dulúð. Næturmarkaðurinn er mjög stór og er þess verður að vera heimsóttur. Chiang
Mai er einnig tilvalinn staður fyrir ykkur sem óskið eftir að fara í langar
gönguferðir eða þið getið leigt fjórhjól. Fílabúgarður er í ca. klukkutíma
keyrslu frá Chiang Mai þar getið þið upplifað hvernig þessi stóru dýr eru
tamin og þið getið að öllum líkindum farið á fílabak.
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sjónvarpi, míníbar, síma, te og kaffi möguleikar. Þar fyrir utan sundlaug, þreksalur,
bar og veitingarstaður.
Fjarlægð að veitingarstað/verslun: 50 m
Svæði: Miðbær

Thalang
Krabi

Koh Phuket

Phuket

Koh Yao

Koh Ngai
Koh Ngai Resort

Chiang Mai Plaza

Pee Pee Island resort
Koh Phi Phi
Royal Lanta Resort

Chiang Mai Plaza

Rawi Warin Resort & Spa

Dusit D2 Chiang Mai****
100 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100

FUNKY OG HIP hönnun

Dusit D2 Chiang Mai

Dusit D2 er nútíma hótel á frábærum stað
við Chang Klan Road – Hjartað í Chiang
Mai, sem bæði býður uppá litríkan næturmarkaði. Þetta hótel býður uppá áhugaverðan funky stíl og thailenskan sjarma.
Öll herbergin á Dusit D2 sama hvort það
er Deluxe, Club Deluxe, Studio Suite eða
D’Suite herbergi, eru innréttuð þannig að
sem best fari um gestina. Á Dusit D2 er
veitingarstaður, cocktailbar, Club-lounge
ásamt sundlaug, fyrir gesti. Ef maður vill
lúksus spa meðferð er Devarana spa staðurinn sem hefur hlotið fjölda verlauna sækir

Koh Lanta

Koh Lanta

hugmyndafræðina í gamlar Thailenskar
hefðir. Devarana Spa er þar fyrir utan einn
besti útbúni heilskuklúbbur í Chiang Mai –
þannig að þetta verður þú að upplifa. Dusit
D2 er merkt umhverfisvænt og er í ”Green
Globe” fyrir að vinna að sjálfbærri umhverfisstefnu með félagslegum áherslum til að
halda í hefðir og menningu í nærsamfélaginu.
Fjarlægð á veitingarstað /verslun: 50 m
Svæði: Miðbær

Dusit D2 Chiang Mai pool

gönguferðir
CHIANG MAI trekking 3 DAGE / 2 NÆTTER
Dagur 2: Karén Village - Lahu Village
Eftir morgunmat farið þið frá smábænum Karén niður
fjallshlíðina og gangið í gegnum þéttan gróðurinn. Hér
verða öll skynfærin mettuð, þegar fuglar, froskar og
önnur ókunn hljóð blandast við sérstaka lykt frá regnskóginum. Eftir ca. 2 tíma er smá hvíld og hádegisverður á
dagskránni.
Síðan er ferðinni haldið áfram á fílabaki þar til þið komið
að smábæinum Lahu. Hér hafa innfæddir matreitt hefðbundna máltíð sem þið borðið með þeim.
Þið gistið meðal innfæddra í einföldum húsum. (M,H,K)

Dagur 1: Chiang Mai - Karén Village
Þið farið frá Chiang Mai í pick-up bíl. Þið keyrið í 2 tíma
um fallegt landslag að Muk-fossinum og á leiðinni skiptir
landslagið frá að vera opnar sléttur til gróskumikilla dala.
Frá Mok- fossinum er haldið áfram um hlykkjótta vegi upp
fjöllin, það verður stoppað við hveri og þið farið fótgangandi að Karén smábænum. Um kvöldið getið þið fylgst
með lífi og lifnaðarháttum innfæddra.
Gisting í einföldum húsum. (H,K)

Dagur 3: Lahu Village - Chiang Mai
Þið kveðjið innfædda og farið í átt að Mae Tang fljótinu.
Næstu 3-4 tíma getið þið slappað af og notið náttúrunnar
á meðan þið siglið á bambusprömmum niður fljótið að
Shan - smábænum. Í Shan fáið þið hádegsverð og getið
skoðað ykkur um í bænum, áður en haldið er af stað til
Chiang Mai. (M,H)
Athugið:
Ef þið veljið 2ja daga ferð, er dagur 2 (eftir dagskrá)
sleppt, þannig að ferðin samanstendur af dag 1 og dag 3.

GULLNI ÞRÍHYRNINGURINN 3 DAGAR / 2 NÆTUR
Dagur 1: Chiang Mai - Thatorn
Þið verðið sótt á hótelið ykkar í Chiang Mai og keyrt til Thatorn um fallega fjalllenda svæðið Chiang Dao. Á leiðinni
heimsækið þið Fang-svæðið, sem er ca. 150 km frá Chiang
Mai. Þið snæðið hádegisverð á nærliggjandi veitingarstað
og takið síðan bát frá Thaton ca. 3 tímar niður eftir Mae
Kok fljótinu. Þið komið í land í Karen smáþorpi, en þaðan
gangið þið í ca. 2 tíma upp til fjallaþorpsinns Lahuernes,
þar sem þið gistið við frumstæðar aðstæður. Lahu þjóðflokkurinn kemur uppurnalega frá Kína og býr í stólpakofum
klæddum strámottum. (H,K)
Gisting: Lahu-landsby við frumstæðar aðstæður

Dagur 2: Thatorn – Chiang Rai
Þið byrjið daginn með 2 tíma göngu, leiðin liggur framhjá
fossum. Þið snæðið hádegisverð í fílabúðum sem er við
þorpin Akha og Lahu. Seinnipartinn farið þið á fílabak ca.
í einn og hálfan tíma, en eftir það gangið þið að þorpinu
Akha, þar sem þið gistið og snæðið kvöldverð. Flestir í
Akha eru fjallabændur og veiðimenn, en þeir eru með sterk
tengsl við náttúruna, fjölskyldu og forfeður, en þeir trúa á
góða og illa anda, ásamt náttúruna sem hefur mikil áhrif á
daglegt líf þeirra. (M,H,K)
Gisting: Akha-landsby frumstæð gisting

Dagur 3: Chiang Rai – Gyldne Trekant – Chiang Mai
Eftir morgunverð heimsækið þið þorpið Shan, en þaðan
farið þið með littlum pallbíl (pick-up) út á aðalveginn.
Síðan haldið þið áfam í einkabíl til Chiang Saen, sem
var höfuðstaður í Lanna og er mikilvægur staður í Gullna
þríhyrningnum. Þið stoppið síðan á leiðinni til Chang Mai
við heita hveri en ferðin endar í Chang Mai. (M,H)
(M: Morgeunverður, H: Hádegisverður, K: Kvöldverður)
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algengt meðal íbúa norður Thailands. Á
hótelinu eru 104 herbergi öll með loftkælingu, míníbar, sjónvarp og síma. Á hótelinu er einnig sundlaug, veitingastaður og
lítill æfingasalur.

Nan

Cha e m

Imperial Tara Mai Hong Son Hótel er fallegt fyrsta flokks hótel staðsett aðeins fyrir
utan bæinn, umvafið fjöllum og hitabeltis
skógi. Í þessu fallega umhverfi upplifir
maður vinsemd og rólegheit, sem er mjög

Wa n g

Fern Resort

FALLEGT FYRSTA FLOKKS HÓTEL Í HITABELSTIS UMHVERFI

Lampang

Fjarlægð í veitingarstaði/verslun: 1 km

Imperial Tara Mae Hong Son

HEILDAGSFERÐ
Long Neck & Meo-þjóðarbrot

Í þessari spennandi ferð upplifið þið fallega náttúru og heillandi þjóðflokka. Það verður náð í ykkur
kl 09.00 á hótelið og keyrið vestur í gegnum regnskóginn að landamærum Burma til þorpsinns LongNeck Karen. Það verður stoppað ca. einn tíma hjá
Long-Neck fólkinu, en síðan keyrum við í norðvestur
að veitingarstað þar sem við snæðum hádegisverð.
Ferðin heldur áfram eftir þröngum fallavegum að
þorpi Meo fólksinns, en Meofólkið stundar landbúnað en mikilvægasta plantan er opíumplantan þrátt
fyrir boð og bönn stjórnvalda. Á leiðinni til baka
stoppum við hjá Phasue fossinum (aðeins mögulegt
í Júlí-september). Þið komið tilbaka seintipart dags
á hótelið ykkar.

Imperial Tara Mae Hong Son

Fern Resort ***

64 Moo 10 Ban Hua Nam Mae Sakut
T. Pha Bong / A. Muang, Mae Hong Son 58000
EINFALT HÓTEL FYRST OG FREMST FYRIR
NÁTTÚRU UNNENDUR.
Fern hótelið liggur í gróskumiklum dal
fyrir utan bæjin Mae Hong Son, í fjalllendi í norður Thailandi. Þetta fallega
svæði er paradís fyrir náttúru unnendur
ósnert náttúra í bland með hrísgjróna
akra, fjöll og trópískur regnskógur. Fern
hótelið er með 30 tré bungalows sem
eru smekklega innréttaðir í Shan stíl.
Starfsfólk Fern hótelsins eru gestrisið

HEILDAGSFERÐ Á FÍLUM OG
SIGLING Á BAMBUSPRÖMMUM
Fyrir þá sem vilja kynnast frumskóginum þá
bjóðum við upp á létta gönguferð. Það er lagt af
stað frá hóelinu um morguninn. Þið ferðist austur
eftir í hálendi þar sem smábærinn Karén er. Hér
skiptið þið um og ferðist í gegnum frumskóginn
á fílabaki. Eftir að hafa farið yfir fljótið Pai, komið þið ykkur fyrir á bambusprömmum og siglið
rólega niður fljótið. Á meðan þið siglið framhjá
fallegri náttúrunni við fljótið er möguleiki á að sjá
apa, villisvín, hitabeltis fugla ásamt öðrum dýrum
frumskógarins. Eftir hádegisverð farið þið fótgangandi með leiðsögumanni um fallega náttúruna
þar til þið komið að rútunni sem keyrir ykkur á
hótelið. Gangan tekur ca. 2 ½ tíma.
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149 Moo 8, Tambon Pang Moo
58000 Mae Hong Son
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Imperial Tara
Mae Hong Son

Imperial Tara Mae Hong Son ****

Fern Resort

og þægilegt og vilja allt fyrir þig gera.
Öll herbergi eru með loftkælingu og
heitri / kaldri sturtu. Á hótelinu er sundlaug og búnaður til fljótasiglingar. Fern
hótelið er nátttúruvænt og styður nær
samfélagið.
Fjarlægð að veitingarstað / verslun:
10 km frá Mae Hong Son
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Chiang Rai liggur 100 km. norður af Chiang Mai, á svæðinu nálægt
“Hinum Gyllta Þríhyrningi”. Bærinn er góður upphafsreitur fyrir gönguferðir inn í “Hinn Gyllta þríhyrning” og fjallasvæðin Doi Tung og
Mae Salong eða til hins töfrandi smábæjar Mai Sai. Þetta er mesta
fjallasvæði Thailands og íbúarnir á þessu svæði eru frá mismunandi
ættflokkum. Það eru 6 mismunandi hópar fjallafólks í norður Thailandi:
Akha, Hmong, Lisu, Karén, Lahu og Mien.

Lampang

Dusit Island Resort ****
1129 Kraisorasit Road,
Vieng District, Amphur Muang
Chiang Rai 57000

GOTT FYRSTA FLOKKS HÓTEL STAÐSETT
Á MIÐJUM TANGANUM Á MAE KOK FLJJÓTINU, STUTT FRÁ MIÐBÆ CHIANG
RAI.
Hótelið er umvafið fallegri náttúru og
stórkostlegu útsýni. Hér eru 271 herbergi
öll með loftkælingu, sjónvarpi, útvarp,

Dusit Island Resort - Deluxe

Dusit Island Resort

hárþurrku, öryggisboxi, mínibar og síma.
Á hótelinu er einnig sundlaug, barnasundlaug, heitur pottur, veitingastaður,
rútuþjónusta til miðbæjarins og golfvöllur
sem er í nágrenninu.
Fjarlægð til veitingarstaðar/verslun:
1 km

Dusit Island Resort

Dusit Island Resort
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Mikið úrval af einka og hópferðum til
fjölda annara staða út um allan...
TÆKNILEGUR SKIPULEGGJANDI: BILLETKONTORET A/S. MEÐLIMUR Í DANSKA REJSEGARANTIFONDEN NR. 650 MEÐ MEIRU
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