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Thailand eventyr "off the beaten track" inkludert badeferie
Bli med på en 15 dagers eksotisk rundreise med det beste av
hva Thailand har å by på. Fra spennende og eksklusive
storbyopplevelser i Bangkok, til regnskog og jungel nær grensen
til Myanmar, i tillegg til badeferie på den uspolerte tropeøya Koh
Kood. En herlig kombinasjon av det som gjør Thailand til en
minnerik ferieopplevelse! Bangkoks kanaler, templer og hippe byliv

Autentiske regnskogsopplevelser i toppklasse

Gode og miljøvennlige overnattingssteder på
mesteparten av reisen

Badeferie på idylliske Koh Kood

https://www.benns.no/asia/thailand
https://www.benns.no/asia/myanmar
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge med kursen mot Bangkok i
Thailand.

Dag 2: Ankomst til Bangkok
Det er ankomst i Bangkok i løpet av dagen. Etter den
lange flyreisen kan dere se frem til overnatting på et flott
hotell midt i Bangkok. Dere blir kjørt fra flyplassen
direkte til hotellet, Holiday Inn med beliggenhet i Silom
området.

Holiday Inn Silom

Holiday Inn Silom er et moderne og komfortabelt hotell
med store og lyse rom. Hotellet har utendørs
svømmebasseng og fitness center. Hotellets restaurant
Brasserie byr på à la carte og buffet med både asiatiske
og internasjonale retter. Fra hotellet er det ikke langt til
attraksjoner, shopping, barer, restauranter og ikke minst
er det kort tur til byens Skytrain.

Overnatting: Holiday Inn Silom

Dag 3: Bangkok - Utflukt
Nyt frokosten på hotellet innen dere drar ned til New
Road Guest House, hvor dagens utflukt starter. Dere skal
møte opp her kl. 08.30 og turen starter kl. 09.00. Det er
kun en 10 minutters gåtur fra hotellet ned til New Road
Guest House.

Adressen på New Road Guest House: 1216/1 Charoen
Krung Rd.

På New Road Guest House blir dere tatt imot av en
engelsktalende guide som skal være med dere under hele
utflukten. Utflukten består av to deler: En båttur på
Bangkoks kanaler, The Klongs, og et besøk til to av byens
mest berømte attraksjoner: Grand Palace og tempelet
Wat Po.

Båttur på klongene
Guiden tar dere først med til en brygge ved elva Chao
Phraya. Her venter det en longtail-båt som skal seile dere
rundt i Bangkoks kanaler.

I gamle dager var Bangkok svaret på Østens Venezia,
med vannkanaler over hele byen. I dag er det ikke fullt så

https://www.benns.no/asia/thailand
https://www.benns.no/asia/thailand/holiday-inn-silom-bangkok


Bangkoks imponerende skyline
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mange kanaler som preger bybildet, men det er likevel en
del igjen i bydelen Thonburi. En båttur på klongene vil gi
dere et inntrykk av hvordan livet leves langs de
sjarmerende vannveiene. Det er ikke uvanlig å se folk
som vasker klær eller håret sitt i elven. Husene er bygget
på stylter i kanalene, og mange steder er det små
restauranter og butikker. Man kan oppleve at det
kommer «salgsbåter» bort til båten deres som vil selge
frukt, øl, brus og lignende til en billig penge.

Første stopp på båtturen er ved tempelet Wat Khun
Chan. Her får dere nyte synet av det postmoderne
tempelet på den ene siden av klongene, i kontrast til det
sjarmerende, gamle Bangkok på den andre siden av
elven. Deretter venter en av Bangkoks gjemte perler, The
Artists Place. Her går dere rundt på gamle trebroer og
møter kunstnere i deres butikker, gamle barbersalonger
og kjøpmannsbutikker. Stedet har en herlig atmosfære.

Dere forlater etterhvert Thonburi og krysser den travle
elven. Dere blir satt av på en brygge tett på templene
dere skal se. Dere starter med å nyte en lunsj ved noen
av de små matbodene som hver dag blir slått opp langs
gatene. Dette er gatekjøkken på sitt beste!

Tempelbesøk
Etter lunsj besøker dere Grand Palace og Wat Po. Grand
Palace er nok Thailands mest overdådige palass, med
blant annet smaragd-buddhaen i tempelet Wat Phra
Kaew. Det er strenge regler for å komme inn på Grand
Palace. Armer, ben og føtter skal være dekket, så husk
langermet genser, lange bukser/skjørt og riktige sko.

Overfor Grand Palace ligger Wat Po. Her er de ikke så
kravstore, man skal bare være anstendig kledd. Wat Po
er kjent for sin enorme, gullbelagte liggende buddha.
Buddhaen er hele 46 meter lang og 15 meter høy. På
buddhaens fotsåler er det inngravert 108 av hans
lykkeutsagn.

Tid på egen hånd
Etter tempelbesøkene går utflukten mot slutten, og dere
sørger selv for returen til hotellet. Det enkleste er å ta en
elvetaxi, Bangkok Express Boat. Ta taxien fra bryggen nr.
8, Tha Tien, og ned til brygge nr. 3, Si Praya, som er ved
hotellet Royal Orchid Sheraton. Det er ikke langt til
hotellet deres herfra.

Resten av dagen og kvelden har dere på egen hånd. Det
er en veldig god thai-restaurant tett på hotellet deres,
Ban Chiang, på Surasak Road / Si Wiang Road. Etter en
god middag kan dere for eksempel dra til State Tower og
ta heisen opp til Sky Bar for å nyte en drink med en
fantastisk utsikt over Bangkok. Nyt kvelden i en av
verdens beste byer.

Inkluderte aktiviteter: Dagsuflukt til klongene og Grand
Palace/Wat Po
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Holiday Inn Silom

https://www.lebua.com/sky-bar
https://www.benns.no/asia/thailand/holiday-inn-silom-bangkok
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Dag 4: Bangkok - Riwer Kwai -
5-dagers tur 'Lazy Days on River Kwai'
Det er tidlig avgang for 5-dagers eventyret deres ved
River Kwai. Dere blir hentet på hotellet tidlig om
morgenen. 5-dagers turen foregår sammen med andre
reisende. På hotellet kan man spørre om en
"frokostpakke" som man kan ta med på bussen, dette er
som regel mulig å få til.

Deretter begynner bussturen mot Kanchanaburi, som
ligger 130 km. vest for Bangkok. Her, ikke langt fra
grensen til Myanmar, finner dere elven Kwai med den
minst like så berømte broen over elven. En bro som på
det nærmeste ble udødeliggjort i 1957 i krigsfilmen med
samme navn. På tross av den noe mørke historien som
dette stedet også bærer på er det overordnede
inntrykket dog et område i Thailand, som er rik på kultur
og på fantastisk natur. Grenseområdet mellom Thailand
og Myanmar er generelt kjent for sin fjellrike sjarme.

Dere forventes å være fremme i Kanchanaburi rundt kl.
09.00, hvor dere først skal besøke Thailand-Burma
Railway Centre, hvor dere på beste måte får presentert
historien om Thailand-Burma jernbanen. En litt
hårreisende fortelling. Herfra er det ikke langt til selve
broen som går over elven. Dere går en tur over broen og
kan merke historiens vingesus.

Etter et par timer i Kanchanaburi fortsettes det til
teltcampen som ligger ca. 90 km. vekk i nærheten av
nasjonalparken Saiyok. Beliggende direkte ved elven

Kwai Noi venter det en fantastisk naturopplevelse, hvor
det på det nærmeste kun er naturens egne lyder som
forstyrrer. Etter dere har sjekket inn på deres 'safaritelt',
blir det servert lunsj.

Ved 14-tiden skal dere en tur på Hellfire Pass Memorial
Museum, som er dedikert til allierte soldater og asiatiske
arbeidere som led døden under 2. verdenskrig som
fanger hos japanerne. Hellfire Pass er navnet på en
meget snever uthugging i klippene hvor toget kunne
kjøre gjennom som en del av Dødens Jernbane, som dere
kommer til å kjøre på om et par dager.

Turen tilbake til teltleiren går via Hellfire Pass Walking
Trail som går langs med flere passasjer av den gamle
jernbanestrekningen og tar dere gjennom flere
forskellige klippegjennombrudd. Et sted på ruten kan
dere komme opp til et utsiktspunkt i 110 m. høyde og se
ned i selve Hellfire Pass.

Snart er dere fremme i leiren, og det er tid til å slappe av.
Hva med en tur i det naturskapte bassenget, hvor man
får en nydelig utsikt til elven og de skogkledde fjellene?
Ønsker dere mer aktivitet så kan man låne en mountain
bike på campen og f. eks kjøre til den nærliggende
landsbyen.

Sørg for å være klar til middagen kl. 19.00. Nyt middagen
i campens restaurant og senere kan man ta en night cap
under stjernehimmelen.

Aktiviteter: River Kwai Museum, Besøg Hellfire Pass
Museum



Opphold i Bangkok på Holiday Inn Silom
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Måltider inkludert: Lunsj og middag
Overnatting: Hintok River Camp

Dag 5: River Kwai - Hintok River Camp
Stå tidlig opp og få en spirituell opplevelse. Ikke langt fra
leiren ligger et lokalt tempel, og hver morgen kommer
munkene ut i gatene for å motta donasjoner fra de lokale
innbyggerne. En gammel tradisjon som holdes overalt i
Thailand. Hvis en munk mottar en donasjon fra en person
er det ensbetydende med at munken velsigner personen.
Et utrolig fin skikk på alle plan. Munker må ikke kjøpe
mat og de må heller ikke spise etter 10.30 om morgenen,
så derfor er det også spesielt viktig for munkene.

Lån en sykkel i campen og ta turen over hengebroen frem
til templet, hvor det venter en ekstraordinær opplevelse.
Dere kan være tilbake i teltleiren ved 7-tiden, hvor det er
disket opp med en god frokost med all slags godsaker.

Resten av dagen er helt på egen hånd til å slappe av, nyte
bassenget, kanskje også en massasje på spaet (for egen
regning), dra på en seiltur på elven på en
bambustømmerflåte eller kanskje en tur inn til fossefallet
Erawan i den nærliggende nasjonalparken.

Det eneste faste punktet på agendaen i dag er middagen,
som er kl. 19.00.

Aktiviteter: Tidlig morgentur til tempel med offergaver
til munker

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Hintok River Camp

Dag 6: River Kwai - Fra Hintok River
Camp til River Kwai Jungle Rafts
I dag kan dere sove litt lenger. Dog er det fortsatt frokost
kl. 07.00. I dag skal dere videre og Hintok River Camp
forlates. 2 deilige dager i Boutique Camp'en er over, men
nå venter 2 nye netter på den unike, men like så herlige
campen, River Kwai Jungle Rafts. Generelt er denne
campen noe mer rustikk, og kanskje mer autentisk enn
Hintok Camp'en. Det er bl.a. ikke ordinær elektrisitet.

Kl. 08.00 stiger dere om bord i en longtail boat, som seiler
dere nedover elven til River Kwai Jungle Rafts, som
ligger som et flytende hotell ved elvebredden. Det er
forventet ankomst til dette stedet kl. 09.00. Nyt den
unike seilturen i de grønne, frodige omgivelsene. Ved
ankomst er det innsjekking på rommet deres, og resten
av formiddagen er på egen hånd frem til lunsjen som
serveres kl. 12. Vil dere være litt kulturelle frem til da, så
kan dere besøke den nærliggende landsbyen som beboes
av Mon-folket, en av Thailands mange fjellstammer.
Mon-folket har alltid levd her i grenseområde mellom
Thailand og Myanmar. Samtidig lever Mon-folket helt i
pakt med naturen.

Kl. 12.00 er det tid for lunsj. Nyt maten i de skjønne
omgivelsene. Etter lunsj er det tid for avslapning, og man



Lekre rom på Holiday Inn Silom i Bangkok
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kan nesten ikke annet i de avslappende omgivelsene. Nyt
solen, få en massasje (for egen regning), les en bok eller
bare nyt stillheten og naturens egne lyder, fjernt fra det
moderne liv. For de mer aktive tilbyr resortet forskjellige
aktivitetsmuligheter som kanotur, mountain bike,
gåturer i jungelen mm. Hvis det er kostnader involvert i
aktivitetene er dette for egen regning.

Kl. 19.00 er det middag. Nyt middagen og det lekre
thailandske kjøkken. Det er ikke elektrisk lys om kvelden
og natten her, men det lyses opp av utallige
petroleumslamper, som gir stedet et ekstra romantisk
preg. Stedet har heller ikke et tradisjonelt A/C system,
men kjøles i stedet ned av et spesielt øko-kjølesystem
basert på elven som ligger under resortet.

Aktiviteter: Longtail boat på elven, besøk i den lokale
Mon landsbyen, mulige aktiviteter gjennom resortet
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: River Kwai Jungle Rafts

Dag 7: River Kwai - River Kwai Jungle
Rafts
Det er tidlig frokost kl. 07.00, og i dag byr dagen på to
naturopplevelser. Klokken 08.00 er det avgang for den
første som tar deg til den berømte Sai Yok Nai-fossen.
Longtailbåten tar deg opp til fossen. Denne fossen ble
berømt i 1877, da kong Rama V besøkte den, badet i
vannet og senere skrev dikt for å feire besøket. Fossen

ligger direkte på elva og vannet faller over klippekanten
10 m oppover.

Den beste utsikten til fossen er fra Sai Yok-broen, men
det er mulig å komme nær fossen med en longtailbåt. I så
fall vil det være for egen regning.

Deretter går turen tilbake til leiren for litt lunsj og
avslapping. Etter lunsj så er det tid for dagens andre
utflukt, en utflukt til den store stalaktitthulen Lawa
Cave, som er en av de største og mest imponerende i
nasjonalparken. Hulen er 500 meter dyp, med en liten
inngang og med flere store huler med fantastiske
stalaktitter (de som henger fra taket) og stalagmitter (de
som står på gulvet). På ettermiddagen returnerer man til
det flytende hotellet for avslapning, en forfriskende
dukkert, eller en massasje om du ønsker det.

Middag er som vanlig kl. 19.00.

Aktiviteter: Besøk Sai Yok foss og Lawa Cave, mulige
aktiviteter gjennom feriestedet
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: River Kwai Jungle Rafts

Dag 8: River Kwai - Bangkok - Togtur
på 'Dødens Jernbane'
Den siste dagen i nasjonalparken begynner med frokost
kl. 07.00. Det vil være tid for en siste dukkert i elven hvis



Seiltur på klongerne i Bangkok
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du har lyst før utsjekking kl. 11.00. Etter utsjekking går
turen tilbake til Bangkok, og på veien vil det være flere
stopp. Det første stoppet vil være å spise lunsj på en
lokal restaurant. Deretter går turen videre til
Kanchanaburi, hvor det stoppes ved en av stasjonene på
Dødens Jernbane. En kort, men veldig historisk kjøretur
venter og den går over den opprinnelige treviadukten til
jernbanen, som ble bygget inn i klippen. Det vil bråke noe
når dere kjører over viadukten, men på tross av litt bråk
så er det en annerledes og uforglemmelig tur.

Herfra fortsetter reisen mot Bangkok uten stopp. Det
forventes å være fremme kl. 19.00, og herfra arrangerer
man selv transport til Holiday Inn på Silom Road. Nyt
kvelden i Bangkok.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Holiday Inn, Silom Bangkok

Dag 9: Bangkok - Trat - Koh Kood
Det er tidlig avreise fra hotellet i dag, allerede kl. 06.00.
Sørg for å få hotellet til å lage en frokostboks som dere
kan ha med på dagens kjøretur til Trat. Det blir noen
timer på veien innen dere når frem til fergen som tar dere
fra Trat til tropeøya Koh Kood.

Det er forventet at dere er fremme på Koh Kood kl.
14.00. Dere blir hentet på kaien av personalet fra deres
valgte hotell og kjørt dit, begge ligger på vestsiden av
øya.

Away Resort

Resortet tilbyr romslige og luksuriøse villaer, alle med
egen privat terrasse og havutsikt. Resortet har det
største aktivitetssenteret på Koh Kood og kan på den
måten oppfylle kundenes ønsker ift. hva man ønsker å
oppleve. Så valget er deres, om dere kun vil slappe av,
nyte øyas naturskjønnhet og bade i det deilige vannet,
eller supplere med noen vann- eller landbaserte
aktiviteter som sykkelturer eller windsurfing.

Cham's House

Cham's House ligger på Koh Koods sørvestlige side på en
av øyas beste strender. Et opphold på Cham's House vil
uten tvil være noe dere vil huske lenge. Ikke bare på
grunn av den vakre stranden og de tropiske omgivelsene,
men også på grunn av den spesielle belysningen som
resortet byr på når mørket faller. De har vært veldig
kreative med lyset og de forskjellige lyshendelsene, som
gjennom bruk av naturlige materialer og godt utformet
design gjør at lyset endrer seg på ulike måter, avhengig
av hvor du befinner deg på resortet. På Cham House kan
du slappe av og nyte livet supplert med ulike aktiviteter
avhengig av ditt ønske. Det kan være island hopping,
hvor du seiler rundt til ulike strender på øya, en tur til
Sanuk fossen eller kanskje en deilig fiskemiddag på en av
de mange koselige restaurantene i den lille
fiskerlandsbyen Baan Aow Salad. Mulighetene er mange.

Nyt dagen på denne fredfylte og vakre øya.



Luksuscamping på Hintok River Camp
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Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Away Resort eller Cham's House

Dag 10 - 13: Badeferie på Koh Kood
De neste 4 dagene venter det tropiske omgivelser,
foruten sol og strand på øya Koh Kood.

Koh Kood
Beliggende ca. 330 km fra Bangkok og 80 km fra
fastlandet finner vi Koh Kood (også kalt Ko Kut). Med et
areal på 129 km2 er dette Thailands fjerde største øy. I
dette området er Koh Kood den nest største øya etter
Koh Chang. De siste årene har turismen i Thailand økt,
men heldigvis er det ikke så mange som kommer til denne
delen av landet. Koh Kood er derfor fremdeles en relativt
skjult perle og på mange måter et sted som viser hvordan
Thailand var for 10-15 år siden.

Dette er selve definisjonen på en tropeøy, med vakre,
stille bukter med klart og lunt vann, som står i sterk
kontrast til strendenes kritthvite og melishvite sand.
Med et «bakteppe» av kokospalmer, grønne gummitrær,
fargerike bougainvillaer og hibiskuser, er naturen her en
sann fargesymfoni. Koh Kood er en fjellrik øy med frodig
regnskog. Her er det ingen offentlig transport, så vil man
rundt på øya er en scooter den enkleste måten.

På den sørvestlige delen av øya finner man de mange
idylliske buktene. Det er også her alle de sjarmerende
hotellene ligger, deriblant Koh Kood Beach Resort hvor

dere skal bo. Dette er ingen festøy, som Phuket eller Koh
Samui, men det er heller ikke det man søker her.

Beste tid å reise til Koh Kood
Det beste tidspunktet å besøke øya er mellom desember
og mars. Da er varmen tålelig og vannet er stille og rolig -
ideelt for bading og snorkling. Fra mai til oktober er det
monsun i området, og vannet er mer urolig. Mye er lukket
i denne perioden, men de fleste hotellene er åpne.

Aktivitetsmuligheter på øya
Ved stranden kan man blant annet prøve kajakkpadling,
spille strandvolleyball, snorkle og dykke. Forslag til andre
aktiviteter og attraksjoner:

Unn dere en massasje på resortet
Se Maka Tree - et 500 år gammelt og hellig tre midt
i jungelen, «ikledd» oransje farger
Opplev Klong Chao Waterfall som ligger ca. 6 km
nord for resortet. Ved foten av fossefallet er det et
naturlig basseng, perfekt for en dukkert.
Lei en sykkel og bli bedre kjent med øya
Lei en long tail-båt og opplev de mange vakre
strendene på øya

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Away Resort eller Cham's House
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Dag 14: Avreise fra Koh Kood - Avreise
fra Bangkok
Etter noen fantastiske dager på øya, er det nå tid for å
reise hjem. Det er avreise fra Koh Kood i dag med
transfer til Bangkoks flyplass.

NB! Det er mulig å forlenge reisen med flere dager i
Bangkok eller på Koh Kood.

Måltider inkludert: Frokost

Dag 15: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode 01. jan - 30. apr  2019 - 2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
20 748,00 NOK

Reiseperiode 01. mai - 15. okt  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
18 998,00 NOK

Reiseperiode 16. okt - 14. des  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
20 798,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
31 748,00 NOK

Reiseperiode 01. jan - 30. apr  2020 - 2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
20 748,00 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 Norge - Thailand t/r inkl. skatter og avgifter

Privat transfer fra Bangkok flyplass til hotell

2netter på 4-stjerners hotell i Bangkok inkl. frokost

Utflukt i Bangkok - Backwaters of Bangkok og
Temple Delights' inkl. lunsj

5dagers 'Lazy Days on river Kwai' inkl. transport,
måltider og aktiviteter jf. program

1natt på 4-stjerners hotell i Bangkok etter River
Kwai inkl. frokost

Privat transfer til hotellet i Bangkok til Trat og
fergen til Koh Kood

5netter på Away Kooh Kood eller Cham's Koh Kood
inkl. frokost

Privat transfer fra Trat til flyplassen i Bangkok

Reiseforsikring

Øvrige måltider

Drikkevarer og tips

Aktiviteter som ikke er inkl. i programmet

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/bangkok-river-kwai-og-eksotisk-badeferie-61828?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/bangkok-river-kwai-og-eksotisk-badeferie-61828%3E

