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RESEFÖRSLAG THAILAND 

   
    
 

Dag 1 

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Chiang Mai i norra Thailand måste man 
byta flyg minst en gång. 
 

Dag 2 

Efter ankomst i Chiang Mai, väntar er privata transfer för att ta er till hotellet för incheckning.  
Utflykt till tempelberget Doi Suthep, 1000 meter över havet, med vidunderlig utsikt över Chiang Mai-
slätten. 
 

Dag 3 

Tidig morgon för en tur i tuk-tuk, för att uppleva det thailändska vardagslivet. Ni ser människor offra 
till buddistmunkarna och gå på morgonmarknad. Ritualerna är många och det är väldigt intressant att 
ta del av.  Tillbaka för frukost på hotellet och därefter väntar en utflykt till hantverksbyn utanför 
Chiang Mai, där ni får beskåda bland annat silversmide och thaisidentillverkning. 
 

Dag 4 

Utcheckning och härlig morgon tillsammans med elefanterna i deras ”frizon” - Elephant Nature Park. 
Här tar man hand om elefanterna då de har farit illa och ridning förekommer inte. Vidare åker ni en 
härlig flodtur på bambuflottar och därefter väntar minibussen, som tar er norrut till Mae Kok River 
resort vid Kok-floden. 
 

Dag 5 

Efter frukost checkar ni ut och åker en båtutflykt längs Kok-floden. Ni gör ett intressant besök hos 
folkminoriteter i bergen, de kortväxta Akkamänniskorna och Padong-folket, även kallat de Långhalsade 
Kvinnorna. Ni besöker även en kinesisk bosättning på bergstoppen Doi Mai Song. 
 

Dag 6 

Idag gör ni en utflykt till gränsstaden Mae Sai. Här beskådar ni folklivet vid bron till grannlandet Burma 
(Myanmar). Ni gör ett besök på en jadefabrik och åker därefter vidare till Gyllene Triangeln, där 
länderna Burma, Laos och Thailand möts. Senare blir det en ny båttur och denna gången på den viktiga 
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och stora Mekongfloden. Turerna och resan fram till nu genomförs exklusivt i privat regi med egen 
guide och chaufför, luncher och övrig VIP-service. 
 

Dag 7 

Idag väntar fortsatt resa söderut. Frukost, utcheckning och transfer till Chiang Rais flygplats.  Flyg 
söderut, förslagsvis till Bangkok, Krabi eller kanske Phuket till vald destination eller hotell. 
 

Dag 8 

Åker ni till Bangkok, så passa på att gör en tur till Grand Palace, åk i klongerna och upplev flodlivet i en 
pulserande stad och ät en god buffémiddag på Shangri La-hotellet nere vid floden. 
 
Det finns många härliga orter att åka till för sol och bad i Thailand. Här kommer ett axplock av några 
som ni kan fortsätta er semester på: 
 
-Från Bangkok är det ett par timmars transfer söderut till Hua Hin. Här finns många trevliga hotell, en 
fin strand längs orten och några av Thailands absolut bästa golfbanor i närheten. 
 
-Från Bangkok kan man också åka österut mot Koh Chang. Den trevliga ”elefantön” erbjuder många 
fina stränder och trevliga utflykter till Koh Kood och Koh Mak. 
 
-Väljer man att flyga till Krabi, finner man Phi Phi Island och Railey Beach i närheten, där man kan bo 
och göra island hopping eller åka över dagen.  
 
- Flyger ni ner till Phuket, är möjligheterna oändliga. Stanna på ön och upplev några av de fina 
stränderna, som exempelvis Karon, Kata och Surin Beach. Man kan också ta sig över till fastlandet och 
stanna några dagar i Khao Lak, som är en mycket trevlig semesterort. 
  
På alla öar och destinationer kan vi erbjuda både lyxiga resorts och trevliga hotell med lummiga 
hotellträdgårdar, som leder ner till kritvita sandstränder. Njut av mysigt avkopplande strandliv eller följ 
med en ”longtailbåt” till någon närliggande ö. Ni bestämmer helt efter ert eget tempo. Ni stannar 
valfritt antal dagar. Orterna går ibland att kombinera, så varför inte göra en ”island hopping”? 
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