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Opplev Bangkok, Chiang Mai og Hua Hin på denne
fantastiske rundreisen i "smilets land"

Thailand er en av de mest populære destinasjonene i
Sørøst-Asia og det med god grunn, da det her venter nydelige
strender, spennende storbyer, storslåtte templer og gjestfrie
innbyggere.

Underveis på denne 15 dagers rundreisen bor dere på stilfulle
5-stjerners hoteller, så ingenting er overlatt til tilfeldighetene på
denne luksusferien i Thailand. Kun det beste er godt nok på en
ferie i "smilets land"!

Landets pulserende hovedstad, Bangkok

Thailands kulturelle vugge, Chiang Mai

Sol og strand i vakre Hua Hin

Bo på flotte 5-stjerners hoteller

https://www.benns.no/asia/thailand
https://www.benns.no/asia
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge om ettermiddagen.

Dag 2: Ankomst Bangkok -
transfer til Royal Orchid
Sheraton, 5*
Dere ankommer Bangkok om morgenen og det er
arrangert en privat transfer til hotellet deres i byen,
stilfulle Royal Orchid Sheraton, som ligger direkte ved
elva Chao Praya. Her venter 2 store, avslappende
svømmebasseng, treningssenter, lekre restauranter og
mye mer. Resten av dagen har dere på egen hånd.

Ikke langt fra hotellet ligger det en skytrain-stasjon og
toget herfra kjører dere enkelt og greit til de fleste
turistområdene. Hoteller har shuttlebåt fra stasjonen fra

tidlig om morgen til ganske sent om kvelden. Sjekk tidene
på hotellet. Rett utenfor hotellet går også elvetaxien som
kan kjøre dere til blant annet Grand Palace (Tha Tien Pier
8). Det er enkelt og billig, og man betaler om bord på
båten.

Bangkok har de siste årene blitt kåret til en av verdens
mest populære byer på grunn av byens overveldende
rikdom av kulturelle attraksjoner, shoppingmuligheter og
sjarmerende gatekjøkken, foruten hippe restauranter og
kaféer. Med hele 4 dager i Bangkok har dere virkelig god
tid til å oppleve de fleste av byens usedvanlige
attraksjoner. Det thailandske kjøkkenet er jo legendarisk,
men mat fra hele verden er også rikt representert i
Bangkok.

Her er noen tips hvor dere kan spise, eller nyte en drink:

Det er nesten obligatorisk å ta seg en drink på
toppen av State Tower i Sky Bar. Det er noen stive
priser på drinkene, men til gjengjeld får man herfra
en fantastisk utsikt over hele Bangkok. Dette er et



Hua Hin
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pent sted og gjester må kle seg formelt.
En drink på toppen av Banyan Tree på Sathorn
Road (Moon Bar). Her må man også kle seg formelt.
Et måltid på hippe Issaya er en opplevelse i seg sev
Ban Chiang - en klassisker i Bangkok
Hotel Orientals buffet er helt fantastisk og en drink
i Bamboo Bar er en selvfølge

Overnatting: Royal Orchid Sheraton*****

Dag 3: Bangkok - aktivitet:
sykkeltur i byen
Etter frokosten er det tid for en spennende opplevelse i
Bangkok. Når man har sett den hektiske trafikken i byen
er ikke det en sykkeltur det første man tenker på at en
har lyst til. Men det er det dere skal og det blir gøy! På
denne måten blir dere kjent med byen på en helt annen
måte.

Sykkelturen foregår på begge sider av elva. Dere starter
på den mer turistpregede delen av elva, hvor dere først
sykler på noen trafikkerte veier, men guiden tar dere fort
med «backyards», der livet leves rolig og hvor det er
mange spennende virksomheter - store som små. Dere
sykler langsomt nedover langs elva og etter hvert blir
dere fraktet til den mer autentiske siden av Bangkok, det
som heter «klongene» (dette skal dere få se mer av også i

morgen). Her er det laget gode sykkelstier som ligger ca.
1 meter over vannoverflaten. Perfekt for å komme tett
på dagliglivet i Bangkok.

Tiden flyr og snart returnerer dere over elva igjen og
fortsetter sykkelturen langs bittesmå og smale gater.
Man får nesten følelsen av at man kjører gjennom folks
stuer! En utrolig opplevelse som man må glede seg til.
Husk å hilse på de gjestfrie thailenderne!

Dere er tilbake på hotellet utpå ettermiddagen og har
resten av dagen på egen hånd.

Overnatting: Royal Orchid Sheraton, 5*
Inkluderte måltider: frokost

Dag 4: Bangkok - aktivitet:
Mahachai Train Spotting
Beyond Bangkok
I dag venter det enda en annerledes opplevelse i
Bangkok. Etter frokosten skal dere ut og kjøre med et
lokalt tog og oppleve en side av byen som man normalt
ikke kommer i kontakt med. Dere stiger om bord på toget
og kjører forbi fargerike trehus, vakre landskap og små,
lokale togstasjoner. Toget stopper i Mahachai. Hver dag
blir fersk frisk og krabber fisket opp fra havet eller langs
elva og solgt på det lokale fiskemarkedet her. Dere skal



Grand Palace, Bangkok
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selvfølgelig få smake på fisken på en lokal
fiskerestaurant. Gled dere!

Etter lunsj krysser dere elva og setter dere i toget som
kjører i retur mot Bangkok. Dere kjører gjennom flate
landskap, med blant annet saltsjøer, innen dere når frem
til Bangkok og det berømte markedet Mae Khlong. Ofte
brer markedet seg ut på skinnene og når toget kommer
fjernes bodene i full fart, men blir satt opp igjen når toget
har passert. En helt surrealistisk opplevelse! På denne
utflukten får dere virkelig bli med på en reise gjennom
Bangkoks tidslomme, som få andre besøkende sjelden får
oppleve.

Dere vender tilbake på hotellet og resten av dagen har
dere på egen hånd. Se for eksempel noen av disse
attraksjonene:

Ta elvetaxien til Pier 8 Tha Tien og gå av her. I
gåavstand ligger både Grand Palace og vakre Wat
Po med den liggende Buddha-statuen
Besøk Teal Mansion Vimanmek
Ta en spasertur i Lumpini Park
Besøk Jim Thompson's House - et husmuseum hvor
legendariske Jim Thomson (JT) bodde. JT grunnla
den thailandske silkeindustrien og forsvant på
mystisk vis i Malaysia på 1960-tallet
Wat Saket, eller Golden Mount som det også kalles
Chatuchak market - Bangkoks kjempestore
marked med ALT hva tenkes kan. Her kan du gjøre
et godt kjøp.

Eller hva med å unne dere en spaopplevelse? På
hotellet har dere et fint spa, ellers kan dere prøve
Oriental Spa på Oriental Hotel

Overnatting: Royal Orchid Sheraton*****
Inkluderte måltider: frokost

Dag 5: Bangkok - Chiang
Mai og transfer til hotellet
Anantara, 5*
Det er avgang fra hotellet i Bangkok med privat transfer
til flyplassen der flyet til Chiang Mai venter. Det er ca. 1
timers flytur til Chiang Mai, og flyplassen ligger ganske
nær byen. Derfor er dere fort fremme på hotellet. Dere
skal bo på det vakre 5-stjernershotellet Anantara Chiang
Mai som ligger sentralt og flott plassert nær Ping-elva
som renner gjennom byen.

Chiang Mai er hovedstaden i det nordlige Thailand og
den tidligere hovedstaden i kongedømme Lanna. Byen er
på mange måter landets kulturelle og åndelige hjerte,
med sine mange, gamle templer. De fleste av disse ligger i
Chiang Mais historiske bydel. Utenfor den gamlebydelen
viser Chiang Mai seg respektabelt frem som en moderne
storby på godt og vondt, med travle gater, moderne
butikker, handlesentre, restauranter og kaféer.



Den liggende Buddha-statuen i Wat Po, Bangkok
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I dag har dere mesteparten av dagen på egen hånd. Bruk
tiden på å gå rundt i den historiske, gamle bydelen,
omkranset av en mur og nyt de vakre templene. Innenfor
muren på den gamle bydelen er tempoet litt annerledes,
hovedsakelig på grunn av de noe smale gatene rundt
omkring.

Det er tallrike templer i den gamle bydelen, men de mest
kjente og vakreste er:

Wat Phra Singh
Wat Chedi Luang
Wat Phan Tao som ligger ved siden av Chedi Luang.
Et helt annerledes tempel med sin unike
teaktrekonstruksjon og utseende generelt. Dette
er kanskje det vakreste tempelet i hele Chiang Mai

I tillegg har Chiang Mai et kjempedigert nattmarked hvor
stort sett alt kan kjøpes og prutes på.

Overnatting: Anantara Chiang Mai
Inkluderte måltider: frokost

Dag 6: Chiang Mai - dagen
på egen hånd
En hel dag på egen hånd til å slappe av på det flotte
hotellet og til å oppleve mer av Chiang Mai. Vi kan

anbefale å dra litt utenfor byen og besøke det berømte,
gylne buddhisttempelet Doi Suthep som ligger på fjellet
med samme navn. Herfra får dere en storslått utsikt over
byen. Doi Suthep er et av Thailands helligste tempel og
det sies at i templets gylne stupa ligger en del av Buddhas
skulder. Det er 300 trapper opptil tempelet, etter man
har kommet til Doi Suthep.

På veien til Doi Suthep kan dere for eksempel besøke det
historiske klosteret Wat Suan Dok som sies å romme den
andre delen av Buddhas nevnte skulder. Wat Suan Dok
ble påbegynt i 1373. Dette klosteret ligger litt utenfor
turistenes allfarvei. Ta en tuk-tuk, men husk å avtal
prisen på forhånd. Den kjører dere gjerne til begge
nevnte steder, samt venter på dere. Ikke betal før dere er
hjemme igjen!

Overnatting: Anantara Chiang Mai
Inkluderte måltider: frokost

Dag 7: Chiang Mai -
aktivitet: Happy Elephant
Care
Etter frokost venter det en unik dyreopplevelse! Dere
skal nemlig besøke et elefanthjem, der dere kan oppleve
elefantene i helt naturlige omgivelser. Dere hjelper
mahout'en med å passe på disse majestetiske dyrene og



Markedet Rod Fai i Bangkok
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komme helt tett på dem under fôring og vasking, men
helt på elefantenes premisser. Alt foregår i små grupper
for å ikke skremme elefantene, slik at de får oppbyggd
tillitt til dere.

Vær oppmerksom på at elefanthjemmet ikke tillater at
man rir på elefantene eller andre aktiviteter som kan
skade dyret. I stedet har dagens aktiviteter til hensikt å gi
både dere og elefantene en god og opplevelsesrik dag.
Etter besøket ved elefanthjemmet returnerer dere på
hotellet i Chiang Mai. Nyt resten av dagen på egen hånd.

Overnatting: Anantara Chiang Mai, 5*
Inkluderte måltider: frokost

Dag 8: Chiang Mai -
aktivitet: Hidden Chiang
Mai Food & Bike Tour
Det er igjen tid for en spennende utflukt etter en bedre
hotellfrokost. Dere skal på sykkeltur i Chiang Mai og
oppleve byen «off the beaten track» i kombinasjon med
en kulinarisk opplevelse. På denne sykkelturen kommer
dere gjennom deler av byen som få besøkende sjeldent
ser, blant annet det livlige ungdoms - og studentmiljøet
som er i Chiang Mai. På veien får dere smake på lokale
delikatesser og guiden vil gi dere en grundig innføring i
Chiang Mais fantastiske historie og kultur. Så det eneste

dere skal ta med på utflukten er et åpent og nysgjerrig
sinn. Se frem til en flott opplevelse som tar dere bak
byens ellers travle fasade og som viser dere den
autentiske siden av Chiang Mai.

Overnatting: Anantara Chiang Mai, 5*
Inkluderte måltider: frokost

Dag 9: Fly Chiang Mai -
Bangkok - privat transfer
til Hua Hin
Etter frokost tar dere farvel med Chiang Mai. Dere blir
kjørt til flyplassen og tar flyet tilbake til Bangkok. Vel
fremme i Bangkok venter det en privat transfer som tar
dere til en av de eldste feriebyene i Thailand, nemlig Hua
Hin. Kjøreturen tar ca. 3 timer.

Hua Hin ligger på vestsiden av Siam-bukta og frister med
godt vær hele året. Den thailandske kongen Rama VI
hadde sin sommerbolig her, det sier noe om området!
Hua Hin har ikke det typiske preget av en tropeøy som
man kanskje kjenner fra de mer kjente ferieøyene som
Phuket, Samui, Koh Cang m.m., men imponerer på så
mange andre områder med sin hyggelige, gamle bydel,
sjarmerende «piers» og lekre fiskerestauranter,
gatekjøkken, markeder og mye mer. Stranda her er
skikkelig flott og vannet upåklagelig. Dessuten vil man
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kunne se det ene fantastiske resortet etter det andre,
side om side, så langt øye rekker.

Centara Grand Beach Resort Hua Hin
Dere skal bo på Centara Grand Beach Resort Hua Hin
som er et utrolig vakkert hotell, bygget på 1920-tallet.
Dette var på en tid hvor jernbanen fra Bangkok til
Malaysia bidrog til å transformere Hua Hin fra en litt
søvnig fiskerlandsby til Thailands første feriested.
Hotellet dere skal bo på er bygget i stil med tidens tann
som var preget av britenes «colonical style».

Centara Grand Beach Resort ble opprinnelig kalt for
«Railway hotel» og betrakes i dag som et av Østens
«Grand Hotels» på lik linje med hotellene Eastern &
Oriental i Penang, Raffles i Singapore og Oriental i
Bangkok. Hotellet er skånsomt utvidet og restaurert med
respekt for å bevare fortidens aura og eleganse. Centara
Grand Beach Resort ligger vakkert plassert direkte ved
stranda og sentralt i forhold til Hua Hin, med fantastisk
utsikt over havet.

Overnatting: Centara Grand Beach Resort Hua Hin, 5*
Inkluderte måltider: frokost

Dag 10-13: Hua Hin - på
egen hånd
Dere har hele 4 dager til å nyte oppholdet på det vakre

hotellet og i Hua Hin. Hotellet legger perfekt til rette for
avslapning, enten ved svømmebassenget, med en
massasje, eller en gåtur langs stranda. Merk at det ikke er
så mange solsenger på strander her som på mange andre
steder. Vil man ut og se litt har vi her noen forslag:

Wat Huay Mongkol Temple
Et tempel med en sjelelig ro. Huay Mogkol domineres av
en gigantisk Buddha, den største i Thailand faktisk.
Tempelet ligger ca. en 40 minutters kjøretur fra hotellet.

Khao Sam Roi Yod National Park
Nasjonalparken Khao Sam Roi Yod, også kalt «Three
Hundred Mountain Peaks», er fulle av de karakteristiske,
høye klippeformasjonene i kalkstein som man ser alle
steder i Thailand. I nasjonalparken kan du oppleve
klippegrotter, supplert med vakre kystlandskap og
strender. Parken er hjemstedet for mange forskjellige
fugler, samt et par typer aper. Ved kysten er det mulig å
få øye på delfiner, enda om det er et sjeldent syn. Man er i
tillegg velkomne til å sykle eller velge mellom ulike
fotturer. Khao Sam Roi Yod nasjonalpark ligger kun en
times kjøretur fra hotellet. En flott opplevelse!

Mrigadayavan Palace
Kong Rama VI bygde dette vakre sommerslottet i teaktre
i 1923. Slottet består av 16 bygninger på påler og delt
opp i 3 grupper av forskjellige bygninger, hvor
Bisansagara-området var kongens personlige kvarter og
Samudabiman-området var dronningen og hennes hoffs
kvarter. Kong Rama VI planlagte slottets innretning og
design sammen med den italienske arkitekten Ercole
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Manfredi. Stilen er en kombinasjon av thailandsk og
viktoriansk stil. The Mrigadayavan Palace ligger ca. en 30
minutters kjøretur fra hotellet.

Plearn Wan Vintage Village
Ca. 20 minutter med bil fra hotellet finner dere denne
spennende museumsbyen, hvor dere kan få en
fornemmelse av en svunnen tid i Hua Hin, med replikaer
av husene som fantes her før i tiden. Husene er innrettet
med blant annet suvenirer og det er også kaféer her som
tilbyr thai-kaffe brygget på en tradisjonell og lokal måte.

Golf
For golfinteresserte er det nok av flotte golfbaner å velge
mellom i Hua Hin.

Overnatting: Centara Grand Beach Resort Hua Hin, 5*
Inkluderte måltider: frokost

Dag 14: Transfer fra Hua
Hin til Bangkok -
Hjemreise
Etter frokost blir det arrangert privat transport fra
hotellet til flyplassen i Bangkok, hvor dere utpå kvelden
flyr tilbake til Norge.

Inkluderte måltider: frokost

Dag 15: Ankomst Norge
Dere lander i Norge tidlig om morgenen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Hele året  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom - Fra kr.
24 298,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r, inkl. skatter og avgifter

3netter på Royal Orchid Sheraton i Bangkok*****

4netter på Anantara Chiang Mai*****

5netter på Centara Grand Beach Resort & Villas i
Hua Hin*****

Privat flyplasstransfer i Bangkok t/r

Utflukt: Backwaters og Bangkok

Utflukt: Mahachai Train Spotting Beyond Bangkok

Privat flyplasstransfer i Chiang Mai t/r

Utflukt: Happy Elephant Care

Utflukt: Hidden Chiang Mai Food & Bike tour

Privat flyplasstransfer til Hua Hin t/r

12 x frokost

Måltider utover det som er beskrevet i
reiseplanen

Øvrige entréer

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/luksurios-rundreise-i-thailand-14105?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/luksurios-rundreise-i-thailand-14105%3E

