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Palmerne vajer i vinden, 
og det kridhvide sand på 
stranden gløder i solen. 
Øen, Koh Samui, der er 
Thailands tredjestørste 
ø, bliver også kaldt for 
paradis-øen. Koh Samui 
har det hele. På øst-
kysten ligger de legend-
ariske strande, Chaweng 
og Lamai, hvor shop-
ping, natteliv, barer og 
restauranter byder sig 
til. Foretrækker man 
roli gere omgivelser, er 
den nordlige del af øen 
et godt valg. I midten 
af Koh Samui skyder 
grønklædte bjerge i 

vejret mellem rækkerne 
af kokospalmer fra de 
mange plantager.
Det er let selv at tage på 
opdagelse på øen eller 
besøge en af naboøerne, 
som ligger lige i nær-
heden.

Hop mellem øerne
Omkring 30 km sejllads 
nord for Koh Samui lig-
ger Koh Phangan med 
koralrev, som indbyder 
til at snorkle og dykke, 
og brede hvide sand-
strande som inviterer 
til at dase og slappe af. 
Inde på øen skyder bjer-
gene op omkranset af 
tætte skove. Øen ligner 
Koh Samui, som den så 

ud for 20 år siden, her er 
den mere uforfalskede 
oplevelse af det uberørte 
Thailand til de rejsende, 
som ønsker det.
Hvis dykkermasken er 
fast inventar i kufferten, 
så er det svært at komme 
uden om øen, Koh Tao, 
som ligger lige nordvest 
for Koh Samui og Koh 
Phangan.
Flere og flere har fået 
øjnene op for dette 
paradis for dykning og 
snorkling. Den kuperede 
ø er pakket med billed-
skøn natur, grøn jungle, 
afrundende klipper, men 
kendetegnet er dog de 
skønne små strande og 
ikke mindst det farve-

rige liv under havover-
fladen.
Her er der mulighed 
for at se havskildpad-
der og fisk i alle mulige 
farver og faconer. Koh 
Tao vil også være en 
ganske særlig oplevelse 
for børn, fordi fiskene 
kommer helt tæt ind 
til stranden og det lave 
vand.
”Det er oplagt at besøge 
flere af øerne, fordi de er
meget forskellige. Vi 
hjælper med at til-
rettelægge turen med 
hoteller, transport 
osv., så du selv kan 
bestemme, hvor mange 
dage du vil være på 
hver ø. En øferie kan 
også kombineres med 
et ophold på Elephant 
Hills i Khao Sok Na-
tional Park, som ligger 
inde på fastlandet i den 
tykke, grønne regn-
skov”, fortæller Birgitte 
Christensen, som er 
produktchef  Profil Re-
jser, der i mere end 30 år 
har leveret oplevelser til 
danskerne.

Oplev elefanter i 
regnskoven 
Dybt inde i den tætte 
regnskov venter elefan-
terne og overnatninger i 
komfortable safaritelte. 

Du kommer helt tæt på, 
og har mulighed for at 
fodre elefanterne. Du 
kommer også ud at sejle 
på floden og vandre i 
junglen sammen med de 
erfarne guider.
Teltene er placeret i 
regnskoven eller på tøm-
merflåder på selve søen, 
så tættere kan du ikke 
komme på naturen.
Øerne og Elephant 
Hills kan også kom-
bineres med Khanom 
på fastlandet, som er 
indbegrebet af det lokale 
Thailand. Her er stadig 
ikke mange turister, men 

masser af lokalt liv med 
familiedrevne hoteller 
og mulighed for at se de 
sjældne lyserøde delfiner
boltre sig i vandet.
Profil Rejser skrædder-
syr præcis din rejse. Du 
kan plukke destination-
erne ud og kombinere 
dem på den måde, som 
passer bedst til din 
drømmerejse.

Profil Rejser er klar til at 
give dig en oplevelse for
livet.

Du kan læse meget mere på 
www.profil-rejser.dk

REJS TIL THAILAND HELE ÅRET RUNDT
Hos Profil Rejser har de håndplukket en række øer i Thailand, som er perfekte at besøge om 
sommeren. Nu kan du rejse til Thailand året rundt; opleve kridhvide strande, frodige bjerge og grøn 
jungle med elefanter. Du bestemmer selv, hvordan drømmerejsen ser ud 
– Thailand rummer det hele.
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