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Safari til vands og i
Læserrejse: Mød elefanter, sejl i kano og få samtidig masser af tid til at

Naturrigdommene er overdådige i nationalparken Khao Sok, hvor der bl.a. er mulighed for at komme helt tæt på de mægtige elefanter.

Redaktionen

-------------------------------------------

Thailand er det ultimative ferieparadis, når badeferien skal kombineres med spændende oplevelser i
naturen – og det har du lige netop
muligheden for på denne læserrejse.
Her får du oplevelser ud over det
sædvanlige, når
vi inviterer dig
med på tre dages jungleog søsafari.
Vi
kommer helt tæt
på det største dyr i Asien, elefanten, men
turen
bringer
os også på
kano-safari,
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vandring gennem unik regnskovsmiljø og aftenaktivitet med danseopvisning, lokal mad og overnatning.

JUNGLE-SØ-SAFARI
Kører i dagene 4.-6. december 2012.
Dag 1:
Elefant-oplevelse – en chance for at komme tæt på det største dyr i Asien.
Kanosafari ned af Sok-floden.
Aftenaktiviteter: Danseopvisning.
Overnatning i Elefant Hills luksusteltlejr

Tropedrømme
Phuket er den største af de utallige
øer, der ligger i havet ud for Thailands sydkyst. Her rejser man til
for at opleve det herlige klima, de
bløde sandstrande, et turkisblåt
hav, en spændende kultur og det
thailandske køkken, som er både
velsmagende, billigt og en fryd for
øjet.
Phuket kommer af det malaysiske ’bukit’, som oversat til dansk
betyder ’bjerg’ – navnet passer fint
til øen, som set oppefra minder om
en kæmpemæssig klippe.
Dagene tilbringes med afslapning på stranden, bådture til nærliggende øer og måske en gang
massage under palmernes skygge.
Om aftenen er her masser af restauranter, gadekøkkener og farverige markedspladser at besøge.
Du får også mulighed for at opleve andre dele af Phukets natur end
lige strandene.

SØNDAG 24. JUNI 2012 ...

Dag 2:
Vi tjekker ud og kører til Cheow Larn søen.
Dagens aktiviteter inkluderer:

Maden er naturligvis helt i top i Elephant Hills luksusteltlejr.
En del af turen går nemlig til
Sydthailands største og mest uberørte nationalpark, Khao Sok.
I parken findes der naturrigdomme ud over det sædvanlige. Regnskoven her er ældre end den i Amazonas og Centralafrika.
Her møder du elefanter, men får
også en god tur i kano – endda uden

du selv behøver få sved på panden,
for den lokale guide sørger for, at
du kommer problemfrit omkring
på floden.
Hele natur-turen varer tre dage
og giver dig derfor masser af tid til
også at nyde solen og roen i Phuket.
rejser@eb.dk

 Vi udforsker søen i lokale Longtail-både.
 Ankomst til regnskovens lejr og check-in.
Der er mulighed for at sejle i kanoer og opleve området. Der er også tid til en svømmetur i den smaragd-grønne sø.
 Guidet kano-safari hvor der kan spottes
dyreliv. Der er også mulighed for nat-safari
i de oppustelige både (afhængig af vejret).
Dag 3:
Til fods tager vi på junglevandring igennem
Sydthailands unikke regnskovsmiljø.
Frokost i Rainforest Camp med mulighed
for en svømmetur, inden turen går retur til
dit hotel med ankomst sen eftermiddag.

junglen

 Det får du

dase i Thailand

Med en kano uden for teltet kan gæsterne frit vælge mellem en sejltur eller
en svalende dukkert.
På jungle- og søsafarien
indkvarteres gæsterne i
luksustelte, der
er placeret på flydende
pontoner
ved en
søbred.

I Phuket er der rig mulighed for en sejltur til de nærliggende
bounty-øer.

Afrejse fra København:
27. november 2012 kl. 21.30.
Hjemkomst til København:
12. december 2012 kl. 23.00.
Der ﬂyves direkte på både udog hjemrejsen.
Pris:
13.809 kroner pr. voksen v/2
voksne (spar 1000 kroner i
forhold til normalprisen).
Børnepriser, maks. 2 unge på
opredning v/2 voksne:
Barn (2-11 år) 8279 kr. pr.
barn.
Ung (12-17 år) 12.709 kr. pr.
ung.
Hotellet:
Sunwing Resort, Bangtao
Beach kat. 4+.
Gratis WiFi.
Børn spiser for 0,-.
Skandinavisk børneklub.
Direkte på stranden.
Motionsrum og SATS-holdtræning.
Spa.
Aktiviteter og underholdning.
Gratis pool- og strandhåndklæder.
Fantastisk pool-område og otte km lang, hvid sandstrand.
Sådan gør du:
For bestilling kontakt Spies på
tlf.nr. 70 10 42 00 eller klik
ind på www.spies.dk/laeserrejser. Husk at oplyse tur-nr.
3379 og Ekstra Bladet ved
bestilling.
Bemærk: Kun 30 pladser,
som sælges efter ’først til
mølle’-princippet. Bestillingen
skal ske inden 1. august
2012.
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