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Siams store oplevelser



Velkommen 
til Siams store oplevelser

Rundrejse med dansktalende rejseleder på 17 dage

Tag med på en eventyrlig rundrejse til Thailand!

”Siams store oplevelser” er Bravo Tours bedst sælgende 
rundrejse gennem tiden, og nu er den tilbage med 

masser af oplevelser på programmet.

Mød indbegrebet af venlighed, tolerance og skønhed hos thailænderne. Mærk de kendte, oprigtige 
og varme, thailandske smil, når vi bevæger os ud i landet og væk fra de nationale monumenter 

og templer. Berig dig selv med fabelagtige naturoplevelser på floder, og når vi besøger 
bjergstammerne i deres hjemby langt væk fra alfavej.

Hele rundrejsen er selvfølgelig med dansktalende rejseleder.

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere

Bangkok · Phrae · Chiang Rai · Chiang Mai · Hua Hin eller Krabi



Cambodja

Vietnam

Laos

Bangkok

Phrae

Thailand

Chiang Mai

Hua Hin

Chiang Rai

Krabi

Rejsens højdepunkter
+ To spændende dage i Bangkok
+ Den Gyldne Buddha
+ Bjergstamme-besøg 
+ Sejltur ved Den Gyldne Trekant
+ Det Hvide Tempel og Doi Suthep-templet
+ Badeferie i Hua Hin eller Krabi

Dagsprogram
Dag 1-2  Fra Danmark til Bangkok
Dag 3 På opdagelse i Bangkok
Dag 4 Drypstensgrotter og bjergstammer
Dag 5 Tæt på det lokale liv
Dag 6 Hvidt tempel, gylden trekant og Mekong-floden
Dag 7 Den smukkeste udsigt fra Doi Suthep
Dag 8 Chiang Mai
Dag 9 Videre på badeferie
Dag 10-16 Ren afslapning i Hua Hin eller Krabi
Dag 17 Hjem til Danmark

Værd at vide om din rundrejse
Her sover vi

+ Bossotel Inn i Bangkok | 1 nat
+ Sovekupe i nattoget til Phrae | 1 nat

+ Maeyom Palace | 1 nat
+ Wiang Indra | 1 nat

+ Star Hotel | 3 nætter
+ Valgte badeferie hotel i Hua Hin/Krabi | 7 nætter

Vi tager forbehold for ændringer - se det opdaterede program på www.bravotours.dk

Bangkok · Phrae · Chiang Rai · Chiang Mai · Hua Hin eller Krabi



DAGSPROGRAM

1.-2. 
dag

  Fra Danmark til Bangkok
Vi forlader Danmark og flyver østover til Bangkok, 
som er Thailands hovedstad. Her ankommer vi til 

en af de mest spændende og levende metropoler i hele 
Østen. I lufthavnen venter Bravo Tours’ danske rejseleder, 
som tager godt imod og kører os til vores hotel i centrum 
af Bangkok-centrum. Her bliver der tid til at slappe af el-
ler udforske byen på egen hånd. Der er fx masser af store 
shoppingscentre og markeder. Har I lyst, er det muligt 
at tilkøbe en velkomstmiddag med aftensejlads på Chao 
Praya-floden i en hyggelige risjunke. Floden er ganske 
enkelt magisk, når de mange skyskrabere lyser op langs 
ruten. (dinnercruise er ikke inkluderet, pris ca. kr. 300 pr. 
person)

Vi overnatter på hotellet Bossotel Inn i Bangkok.

3. 
dag

  På opdagelse i Bangkok 
I dag er der mulighed for at nyde dagen, som du 
har lyst. Gå på opdagelse på egen hånd eller start 

dagen ud med Bravo Tours’ dansktalende rejseleder, der 
gerne viser nogle af byens største seværdigheder frem.

Tager du med på udflugt, starter turen ved en af Bangkoks 
mest kendte attraktioner, nemlig kongepaladset Grand 
Palace. Tempelområdet er imponerende stort og har hu-
set både kongen og den thailandske regering. Det er en 
helt særlig oplevelse, at gå rundt blandt den smukke arki-
tektur. Det er også i et af templerne den verdensberømte 
smaragdbuddha sidder, som er den mest betydningsfulde 
statue af Buddha i hele Thailand. Senere fortsætter vi 
til vands og sejler langs Chao Praya-floden, hvor gamle 
træhuse og glitterende templer ligger side om side. Livet 
langs floden leves stille og roligt, og det her for alvor her, vi 

kan opleve det ægte, gamle Bangkok (udflugten til Grand 
Palace og sejlturen er ikke inkluderet, pris ca. kr. 500 pr. 
person)

Om eftermiddagen tager vi alle afsted til flere oplevelser 
i China Town. Her ligger markeder, gaderestauranter og 
guldsmede side om side. I gaderne flokkes indbyggerne 
omkring, men selv om her er travlt, er stemningen helt 
unik. Undervejs besøger vi også Wat Traimit, der er kendt 
for sin store guld-buddha, som er verdens største buddha 
i massiv guld med sine 5,5 tons.

Vi spiser middag på en restaurant tæt på Hua Lam Pong-
togstation, inden vi tager nattoget til Phrae. Vi bliver vug-
get stille i søvn på vej mod nye eventyr.

4. 
dag

  Drypstensgrotter og bjergstammer
Meget tidligt om morgenen anstrenger toget 
sig op til de højtlig¬gende provinser. Her når vi 

alle frem til Denchai-stationen, hvor vi skifter fra tog til 
vores bus. Vi kører nu til provinsbyen Phrae, hvor vi ind-
tager en velfortjent morgenbuffet og gør klar til en dag 
fyldt med store rejseoplevelser. Først kører vi til en stor 
dryp¬stensgrotte med udgang i junglen, der viser nogle af 
jordens underfundigheder frem.

Vi spiser frokost ved områdets hyggelige Huai Rong-
vandfald, inden vi besøger en af områdets bjergstamme-
landsbyer, hvor vi hører mere om landsbyens traditionelle 
levevis. De bor og lever i bjergene, hvor de har deres helt 
egen hverdag. Bravo Tours har et helt specielt samarbejde 
med denne bjergstamme, hvor vi b.la. støtter deres skole 
med køb af nye stole og borde til klasselokalerne, nye toi-
letter, samt faciliteter til lærerne. Derfor besøger vi selvføl-
gelig også skolen, hvor vi oplever, hvordan den thailandske 
regering på bedste vis har oprettet en thai-skole helt inde 
i bjergene.

Thailands hovedstad Bangkok er en myriade 
af funklende skyskrabere, forgyldte templer, 
prægtige Buddha-statuer og den moderne 
millionbys endeløse muligheder. Uanset hvad 
klokken slår i Bangkok, emmer byen af sit 
myldrende og fascinerende liv.



På vej tilbage til hotellet besøger vi Mo Hom, der er kendt 
i hele Thailand for sit fine håndarbejde og vævning af na-
tionaldragten. Om aftenen venter en unik middag i Phrae, 
når vi bliver inviteret inden for i Vong Buri House, der er 
den tidligere guvernør af Phraes 
teaktræhus.

Vi overnatter på hotellet Maeyom 
Palace i Phrae.

5. 
dag

  Tæt på det lokale liv
I dag tager vi cyklen 
rundt, for det giver os en 

unik mulighed for at komme tæt 
på det lokale liv. Vi oplever natu-
ren, bjergene, cykler forbi rismar-
ker, teak-skove og små landsbyer, 
hvor tiden nærmest er gået i stå. 
Vi kører også forbi det tidligere 
ØK-kontor, der i dag er en rege-
ringsbygning, og derfor er konto-
ret stadig åbent i hverdagene.

Glæd jer til en cykeltur, hvor sanserne kommer på overar-
bejde, og hvor vi med garanti bliver mødt af et utal af smil 
uanset hvor, vi kommer hen. Vi spiser frokost på en lokal 
restaurant, og resten af dagen er til fri disposition.

Vi overnatter på hotellet Wiang Indra i Chiang Rai.

6. 
dag

  Hvidt tempel, gylden trekant og 
Mekong-floden
Om morgenen drager vi nordpå gennem bjerge-

ne og de nyplantede teaktræsskove. Uden for byen Phayo 
stopper vi kort ved et mindesmærke for Kaptajn Jensen, 
der døde i den thailandske konges tjeneste i 1902. Vi fort-
sætter vores køretur, og uden for byen finder vi huse og 
caféer langs søen – her nyder vi en kop kaffe til den flotte 
udsigt.

Vores oplevelser i dag fortsætter ved det imponerende 
Wat Rong Khun-tempel ved Chiang Rai, der også er bedre 
kendt som Det Hvide Tempel. Templet skiller sig ud fra alle 

andre templer, vi har set, da det nærmest lyser op med sin 
hvide farve, der symboliserer Buddhas renhed. Hvor end 
øjet ser, bliver det mødt af særlige udskæringer og unik 
arkitektur. Vi nyder en god frokost på en lokal restaurant 

i nærheden.

Efter frokost fortsætter vi i båd på 
Mekong-floden, hvor vi besøger Den 
Gyldne Trekant – stedet, hvor Thailand, 
Laos og Burma mødes. Fra båden kan vi 
se, hvordan livet langs floden går sin stille 
gang. Hvis myndighederne tillader det, 
går vi i land i en lille laotisk landsby, hvor 
vi hører historien om opiumsdyrkningen, 
der tidligere var en stor del af Den Gyldne 
Trekant i Burma, Laos og Thailand. Vi spi-
ser middag på en lokal restaurant.

Vi overnatter på Star Hotel i Chiang Mai.

7. 
dag

  Den smukkeste udsigt fra 
Doi Suthep
I dag skal vi til bjerget Doi Suthep, 

der efter et par hårnålesving og stejle stigninger beløn-
ner os med en fantastisk udsigt. På toppen i 1060 meters 
højde ankommer vi til byens kendte tempel Wat Phra That 
Suthep fra 1383, hvor der er en fantastisk udsigt over 
Chiang Mai.

Vi spiser frokost på vejen, før vi om eftermiddagen går en 
tur ned til de lokale munkes skole og templer. Herefter be-
søger vi også Chaing Mais berømte natmarked, hvor man 
med sikkerhed kan gøre en god handel.

Vi overnatter på Star Hotel i Chiang Mai.

8. 
dag

  Chiang Mai
I dag kan I nyde Chiang Mai præcis, som I har 
lyst. Tag fx på indkøb i byen eller nyd en god 

omgang thaimassage på et af byens fine spa-faciliteter. 
Rejselederen kommer gerne med gode ideer og gode tips 
til, hvordan I får den bedste dag i byen.

Vi overnatter på Star Hotel i Chiang Mai.

På toppen i 1060 
meters højde 
ankommer vi til byens 
kendte tempel Wat 
Phra That Suthep fra 
1383, hvor der er en 
fantastisk udsigt over 
Chiang Mai.



9.-16.
dag

  Videre på badeferie i Hua Hin eller Krabi
 

Badeferie i Hua Hin
Efter en god morgenmad tjekker vi ud fra hotellet. Vi kø-
rer til lufthavnen i Chiang Mai og flyver til Bangkok. Vores 
rundrejse er slut, men det er rejsen heldigvis ikke. Nu fort-
sætter vi videre med bus til Hua Hin, hvor der venter syv 
dejlige nætter i den kongelige badeby. 

Den næste uge til fri disposition i den kongelige ferieby, 
Hua Hin. Strandene eller hotellets swimmingpool lokker 
nu efter mange spændende oplevelser rundt i Thailand. 
Besøg også den kongelige togstation, oplev haven ved 
Sofitel-hotellet med de mange buske, som er klippet ud 
som dyr i naturlig størrelse. Eller spil golf på de mange 
skønne baner. Tag gerne til tempelbyen syd for Hua Hin, 
hvor man kan slentre rundt i den charmerende gamle 
bydel, tag en ridetur på hesteryg på stranden eller oplev 
det hyggelige natmarked. Der arrangeres flere udflugter 
under opholdet, bl.a. også til den legendariske River Kwai, 
som I kan tilkøbe på ferien.

I kan selvfølgelig også forlænge med 14 nætters badeferie 
i Hua Hin frem for 7.

I selv, hvilket af Bravo Tours' hoteller i Hua Hin  I ønsker at 
nyde badeferien på. 

Badeferie i Krabi
Efter en god morgenmad checker vi ud fra hotellet. Vi 
kører til lufthavnen i Chiang Mai og flyver til Krabi. Vores 
rundrejse er slut, men det er rejsen heldigvis ikke. Krabi er 
den perfekte badeferie for dig, der søger det autentiske 
Thailand i et afslappende område med natur i overflod. 
Lange fantastiske kyststrækninger, spektakulære klippe-
formationer og mere end 200 spændende paradisøer med 
smukke hvide sandstrande spredt rundt i det indbydende, 
turkisfarvede vand. Læg dertil et frodigt bagland med 
jungle, tætte mangroveskove, tårnhøje kalkstensklipper, 
huler, vandfald, templer og et eksotisk dyreliv.

Nyd de næste dage præcis, som du har lyst. Måske træn-
ger du til en dag ved poolen eller stranden – eller måske er 
du klar på nye oplevelser. Bravo Tours’ dansktalende rej-
seleder bor i området, og har derfor mange gode forslag 
til, hvad du skal se.

Tag fx på opdagelse i Krabis bagland og oplev den verdens 
berømte Khao Sok Nationalpark. Mange kalder området 
Thailands svar på Halong Bugten i Vietnam – og de har 
ret! Her venter smukke smaragdgrønne søer, klippeforma-
tioner og et unikt dyre- og planteliv. Du kan også besøge 
Tigergrottens Tempel, dypstensgrotten Pakarang Cave el-
ler sejle en tur i en kajak i de smukkeste omgivelser. Valget 
er dit.

Sidst på eftermiddagen dag 16 tager vi mod Lufthavnen i 
Krabi og via Bangkok flyver hjem mod Danmark.

I Krabi vælger du selv, på hvilket af Bravo Tours’ hoteller, 
du gerne vil holde ferie. Du har syv dejlige nætter i det ek-
sotiske ferieområde, med mindre du selvfølgelig vælger at 
forlænge med 14 nætters badeferie frem for syv.

17. 
dag

  Hjem til Danmark
I dag lander vi igen i Danmark. En fantastisk rund-
rejse og badeferie er slut, men det er feriemin-

derne heldigvis ikke. 

Krabis næsten overjordisk smukke landska-
ber opleves skønt på en kajaktur. Her glider 
du fredeligt igennem det turkise vand, mens 
de knejsende kalkstensklipper og den fro-
dige natur passerer forbi dig.



Alt dette får du med i prisen:
+ Fly t/r med Thai Airways Købehavn-Bangkok
+ Flere måltider og drikkevarer på flyet
+ En overnatning i Bangkok
+ China Town
+ Den Gyldne Budha
+ Nattog til Phrae
+ Besøg hos bjergstamme og skole
+ Cykeltur i Phrae
+ Vong Buri House
+ Sejltur ved Den Gyldne Trekant
+ Det Hvide Tempel
+ Doi Suthep-templet
+ 7 overnatninger på gode mellemklassehoteller
+ Daglig morgenmad, fire frokoster og tre middage i 

Thailand
+ Indenrigsfly i Thailand
+ Al transport og entreer nævnt i program
+ 7 nætters badeferie i Hua Hin eller Krabi
+ Dansktalende rejseleder på rundrejsen og  

på badeferien i Hua Hin/Krabi
+ Alle kendte skatter og afgifter

Dette er ikke inkluderet:
+ Drikkepenge – beregn ca. 200 kr. pr. person
+ Drikkevarer og øvrige måltider
+ Eventuel indenrigsfly i Danmark
+ Rejseforsikring
+ Afbestillingsforsikring
+ Velkomstmiddag i Bangkok – ca. 300 pr. person
+ Udflugt til Grand Palace og sejltur – ca. 500 pr. person
+ Tilkøb syv ekstra feriedage i Hua Hin/Krabi og  

få 14 dages badeferie efter rundrejsen

Wat Rong Khun-templet i Chiang Rai 
er bedre kendt som Det Hvide Tempel. 
Og det forstår man, når man ople-
ver det smukke, moderne tempel, 
der med sin blændende hvide farve 
næsten stråler om kamp med den 
thailandske sol. Templet er skabt af 
kunstneren Chalermchai Kositpipat.

Krabi

Hua Hin



Hvorfor Bravo Tours:
• Vi rådgiver dig både før, under og efter din rejse

• Vi har tænkt på det hele, så du kan nyde oplevelserne

• Vores rejseledere er ikke blot erfarne, de taler også dansk og er 
klar til at dele deres store viden med dig

• Størstedelen af vores rejser kan kombineres med efterfølgende 
badeferie – på den måde får du både oplevelser og afslapning på 
samme tur

• Vores gruppestørrelser er tilpasset hver enkelt rejse, vi hygger 
os sammen og har hinanden at dele uforglemmelige oplevelser 
med

• Vi vægter kvalitet og pris højt til din fordel og går aldrig på 
kompromis

• Det er ofte de små detaljer, der gør den store forskel – dem har 
vi også styr på

Salgskontorer: 
Bethaniagade 40 · 7400 Herning 

Arne Jacobsens Allé 7· 2300 København S. 

Ring 70 10 10 77 · bravotours.dk


