
Tropisk øyhopping i ThailandTropisk øyhopping i Thailand

16 998,-
Pris per person - Fra kr

15 dager

Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

no

En vidunderlig badeferie i den sørlige delen av Thailand med
opphold i Krabi/Ao Nang området, Phi Phi øyene og på Koh
Lanta. En klassisk øyhopping med det beste Thailand har å by
på av fantastiske tropestrender, unik natur, krystallklart vann og
flotte hoteller.
Legger man til Thailands berømte vennlighet, det guddommelige
kjøkkenet og gode drinks, har man oppskriften på en badeferie i
toppklasse.

Krabis majestetiske natur

Idylliske tropeøyer i Phang Nga bukten

Phi Phi øyenes unike natur

Fantastiske Maya Bay med 'The Beach'

https://www.benns.no/asia/thailand


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge mot Krabi i Thailand. Det er
ankomst til Krabi i morgen.

Dag 2: Ankomst til Krabi, Thailand
Etter et enkelt stopp underveis så er det ankomst til
Krabi i Thailand i løpet av dagen. Etter bagasjen er
plukket opp venter sjåføren deres i ankomsthallen som
skal kjøre dere til hotellet i strandområdet ved Ao Nang
Beach. Dere skal sjekke inn på et flott 3-stjerners hotell,
Krabi Cha-Da Resort i et Deluxe Seaview rom på hele 40
kvm med balkong.

Resortet har flere fasiliteter som spa, fitness center,
større svømmebasseng med jacuzzi, Wi-Fi overalt, og
ikke minst en privat Beach Club som resortets gjester
kan benytte seg av.

Krabi-området er berømt for de enorme
klippeformasjonene som finnes langs kysten og et helt
hav med tropiske øyer i den berømte Phang Nga bukten
som blant annet inkluderer de velkjente Phi Phi øyene.

Bruk resten av dagen til å slappe av etter reisen.

Overnatting: Krabi Cha-Da i Deluxe Seaview rom

Dag 3-6: Ao Nang Beach, Krabi
Dere har nå 4 dager ved Ao Nang Beach som gjør at dere
har god tid til å utforske det vakre Krabi-området. Her er
det mulighet for mange slags aktiviteter, og her er noen
forslag:

Beach-hopping i nærområdet - Railay Beach og
Phra Nang Beach
Seiltur til Koh Hong
Utflukt til Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua)
Utflukt til Emerald Pool

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Krabi Cha-Da i Deluxe Seaview rom
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Koh Tup, Krabi
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Dag 7: Ao Nang Beach, Krabi - Phi Phi
øyene
Dere plukkes opp på hotellet kl. 08.00 og kjøres til båten
som skal seile dere ut til Phi Phi øyene som ligger lengre
ute i bukten. Dere er fremme om formiddagen. Dere skal
bo på et lekkert 3-stjerners resort, Phi Phi The Beach
Resort, som ligger rett ved den fine stranden Long Beach.

Dere bor i en stor Deluxe Villa med den beste utsikten til
havet og til den andre siden av de to Phi Phi øyene, Phi
Phi Leh. Like utenfor hotellet ligger det et korallrev med
gode muligheter for å snorkle og se fargerike fisk under
havoverflaten.

Vandretur til Viewpoint og Twin Beaches

Dere har kun kort tid til å oppleve de mange
naturattraksjonene som øyene har å by på, så vi foreslår
at dere evt. denne ettermiddagen tar en gåtur ned til
tvillingsstrendene Tonsai Bay og Loh Dalum Bay og opp
til utsiktspunktet for å se den ikoniske utsikten av de to
U-formede buktene som møtes. Det er en nydelig utsikt.
Utsiktspunktet ligger 186 moh. og der oppe er det
mulighet for å kjøpe drikkevarer m.m.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Phi Phi The Beach Resort i Deluxe Villa
Front Side

Dag 8: Phi Phi øyene
Nyt frokosten på hotellet innen dere gjør dere klar for å
utforske de vakre øyene.

Når man er på Phi Phi må man besøke Phi Phi Leh med de
verdensberømte buktene/lagunene og ikke minst 'The
Beach' Maya Bay. Det skal nevnes at det er mye turister
på Maya Beach, så forhør dere angående det beste
tidspunktet for å besøke stranden.

Forslag til aktiviteter i dag:

Seiltur med snorkling ved Bamboo Island
Seiltur med longtail båt til Viking Cave & Pi Ley
Bay, Loh Samah Bay & Maya Bay

Overnatting: Phi Phi The Beach Resort i Deluxe Villa
Front Side

Dag 9: Phi Phi øyene - Koh Lanta
Det er avgang med båt fra hotellet om morgenen. Dere
skal seile ned til havneområdet på Phi Phi øyene, hvor
det ligger en større båt som skal ta dere ut til Koh Lanta.
Koh Lanta er en større øy som ligger sørøst for Phi Phi,
nær fastlandet. Dere ankommer Koh Lanta på
formiddagen. Når bagasjen er hentet bestiller dere selv
en taxi som kjører dere til hotellet, Cha Da Beach Resort.
Resortet ligger rett ved stranden Klong Dao Beach, som



Sama Bay, Phi Phi Leh

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

er den nordligste av de mange strendene på Lantas
vestside. Klong Dao Beach er virkelig en deilig strand
med bløt sand og rolig vann, som er ideelt for mange.

Cha Da Beach Resort er et lekkert 4-stjerners hotell med
beliggenhet rett ved stranden. Dere bor komfortabelt i
en Gold Suite som utmerker seg med å være stor i
størrelsen og med en uteterasse som har direkte adgang
til det store svømmebassenget som er på resortet. Suiten
er innredet med moderne fasiliteter.

Hotellet byr på mange fasiliteter som spa, kids club, 4
restauranter og barer, samt fitness senter.

Overnatting: Cha Da Beach Resort i Gold Suite med
swim up

Dag 10-13: Koh Lanta
Nyt de neste dagene på Koh Lanta. Strand- og badelivet
er helt klart det som dominerer oppholdet her, men det
er også mulighet for mange andre aktiviteter.

Forslag til aktiviteter i Koh Lanta:

Seiltur til mangroveskogen Thung Yee Pheng
Seiltur til tropeøyen Koh Rok
Besøk til Lanta Old Town

Måltider inkludert: Frokost

Overnatting: Cha Da Beach Resort i Gold Suite med
swim up

Dag 14: Avreise fra Koh Lanta
Dere hentes på hotellet om formiddagen, og det er nå
klart for avreise fra flyplassen i Krabi.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Cha Da Beach Resort i Gold Suite med
swim up

Dag 15: Ankomst til Norge
Det er ankomst til Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode April - oktober  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
16 998,00 NOK

Reiseperiode November - 10. desember  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
19 598,00 NOK

Reiseperiode 11. desember - 10. januar  2020 - 2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
26 498,00 NOK

Reiseperiode 11. januar - 31. mars  2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
20 998,00 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, avgifter og transfers

5nt. på Krabi Cha Da Resort, Krabi med frokost i
Deluxe Sea View

2nt. på Phi Phi The Beach Villa i Deluxe Villa Front
Side

5nt. på Cha Da Resort, Koh Lanta i Gold Suite swim
up og frokost

Reiseforsikring

Øvrige måltider

Drikkevarer

Tips

Aktiviteter som ikke er inkludert i programmet

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/tropisk-oyhopping-i-thailand-62313?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/tropisk-oyhopping-i-thailand-62313%3E

