Thailand, Krabi

Jul og nyttårsfeiring

Dato: 21. desember 2018-02. januar 2019

Høydepunkter
•
•
•

Eksotiske strender og øyer
En annerledes jul og nyttårsfeiring
Spennende matopplevelser

Pris ser du på nettsiden vår.

Inkludert:
• Fly t/r Oslo – Bangkok - Krabi
• Transport t/r flyplassen med
skandinavisktalende guide
• 11 netter på Aonang Villa Resort
• 2 flynetter
• Frokost hver dag, 3 lunsj, 4 middager
(inkl. jul og nyttårsmiddag)
• Nyttårsfest med underholdning
• 3 utflukter inkl. inngangs-billetter
• Ingeborg Fallet Kristensen som er
fastboende i Krabi og hennes
engelsktalende lokale guider
Ikke inkludert:
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Personlig forbruk
• Drikke til måltidene

Velkommen til jul og nyttårsfeiring under vaiende
palmer, vakre strender og blågrønt hav.
En garantert snø og ribbefri feiring.
Thailand
Turkisblått hav, kritthvite strender og fantastisk mat og herlig fellesskap.
Velkommen på en juleferie utenom det vanlige – bli med oss til Thailand!
Kongeriket Thailand eller smilets land er det landet hvor du alltid kjenner
deg velkommen. Landet som har tropisk klima med frodig skoglandskap, vide
rismarker og blendene hvite palmestrender.
Sammen med den thailandske tolkningen av buddhismen, som konsentrerer
seg om å gjøre gode gjerninger i dette livet, kan dette være noe av grunnen
til at vestlige besøkende tas i mot med et smil og behandles mer som gjest
enn turist!
Den buddhistiske tidsregningen, som starter ved Buddhas død, brukes ofte
parallelt med den vestlige i Thailand. De ligger 543 år foran, så ikke bli
forundret når du er med og ferierer nyttår 2561/2562!
Krabi
På denne reisen skal vi til Krabi, som både er navnet på en provins og en by.
Stedet ligger ca. 1 times flytur syd for Bangkok, på den sydlige smale delen av
landet. Her finner vi noen av Thailands mest berømte strender og de
karakteristiske kalkstensformasjonene som ofte brukes i turistbrosjyrene.
Ao Nang
Vi skal bo i Ao Nang, en liten landsby med en koselig gågate og mange
restauranter og butikker. Her blir man fort kjent og kan besøke mange av de
fine restaurantene om kvelden.
Aonang Villa Resort
Vårt hotell ligger like ved stranden, med bare en liten vei som skiller hotellet
fra stranden. Stranden like nedenfor hotellet er ikke en typisk badestrand,
men det går an å bade på den borteste delen. Fra hotellet er det gåavstand
til promenaden i Ao Nang.

Krabi – hit reiser man for å nyte og oppleve
Øyhopping med longtail-båt
I nærheten til Ao Nang ligger det tre spennende øygrupper, Phi Phi-øyene,
Hongøyene og de lokale øyene. Like rundt hjørnet ligger også en veldig kjent
halvøy som heter Railay. Alle stedene er lett å nå dersom du vil streife litt
rundt på egenhånd.
Vi skal besøke Hongøyene som ligger 45 minutters båttur fra Ao Nang.
Turen tas med en longtail-båt, landets originale båttype, drevet frem av en
«hjulvisp-motor». Vi stopper på flere strender for soling og bading, spiser
lunsj på stranden og avslutter med litt «boblevann» i solnedgangen.
Hot Spring Spa
Mer nytelse. Vi drar på spa til naturlige varme kilder midt inne i jungelen.
Her skal vi duppes i vann som holder fra 38 – 42 grader, ha litt yoga og få en
times herlig thaimassasje. Mellom nytelsene avkjøles vi bl. a. med iskaldt
kokosnøttvann og spiser en sunn lunsj.
Get Juiced for life
Dette er en introduksjon til fysisk trening og sunn livsstil. Det er det samme
hvilket treningsnivå du er på. Denne dagen vil øke eller restarte oss til
bedring av generell helse og personlig velvære. Vi møter et profesjonelt
helseteam, får med oss litt kultur, opplever eksotiske omgivelser og avslutter
med litt velvære.
Mange tilbud
Hvis du vil ut på tur på egenhånd eller være med på ulike aktiviteter, kan vi
anbefale følgende:
Jungeltur, tempeltur, kajakkpadling, speedbåt til Phi Phi-øyene, speedbåt til
Koh Rok, nattmarkedet i Krabi by eller thai kokkekurs.
Ta kontakt med vår skandinaviske representant for bestilling eller ytterlige
informasjon om flere alternativer.

Ikke vær redd for å melde deg på alene på denne turen, det er det
mange som gjør. Derfor blir reisene med Jomfrureiser også en reise i
felleskap og samhold og en opplevelse for livet!

Dagsprogram Julereisen til Krabi med Jomfrureiser
Dag 1 Avreise fra Oslo til Bangkok
Vi møtes ved utgangen til flyet til Bangkok. Vi fly om natten
så ta med en god bok eller len deg tilbake i setet og nyt turen
og den gode servicen om bord.
 mat om bord på flyet

Dag 2 Ankomst Bangkok og flybytte til Krabi
Vi ankommer Bangkok og bytter fly til Krabi. Her møtes vi av
vår skandinaviske representant som tar oss med til hotellet.
Etter innsjekking holder vi informasjonsmøte med litt
generell informasjon, litt om Ao Nang, hva vi skal oppleve
sammen og hva vi kan oppleve på egenhånd.
På kvelden blir vi hentet kl. 17:30 og kjørt til La Lay Grill, en
nydelig restaurant som ligger oppe i høyden med fantastisk
utsikt over Andamanhavet og Ao Nang.
Aonang Villa Resort middag

Dag 3 Øyhopping med longtail-båt
Etter en rolig frokost blir vi hentet på hotellet kl. 11:00. Vi
skal på heldags båttur og øyhopping til Hongøyene. Turen ut
til øygruppen tar ca. 45 minutter. Vi besøker en lagune,
stopper på flere strender for soling, bading og snorkling. På
en av strendene og i herlige omgivelser inntar vi en deilig
lunsj, får frisk frukt og drikke. Alkohol kan kjøpes.
Vi avslutter turen på en idyllisk liten øy og blir servert litt
«boblevann» rett før solnedgang. Opplevelsen er et magisk
øyeblikk når solen forsvinner ned i Andamanhavet.
Ta med håndkle, solkrem, en hatt og godt humør, resten er
inkludert i turen.

sunn livsstil. Det spiller ingen rolle hvilke fysisk form du er i.
Denne dagen vil øke eller restarte oss til en generelt bedre
helse og personlig velvære. Vi møter et team av thaitrenere
og opplever thai-kultur i eksotiske omgivelser. Besøket
avsluttes med litt velvære også! Vi er tilbake på hotellet ca.
kl. 17:00. Kvelden til egen disposisjon.
 Aonang Villa Resort  frokost, lunsj inkl. frukt og juice

Dag 7 Dagen til egen disposisjon
Benytt dagen og kvelden som du vil eller avtal med de andre
om å dra på tur eller spise på en restaurant i byen.
 Aonang Villa Resort  frokost

Dag 8 Dagen til egen disposisjon og felles middag om
kvelden
Dagen til egen disposisjon.
Vi blir hentet kl. 18:00 på hotellet og tatt med til en
restaurant som ligger idyllisk til ved en elv. Her skal vi innta
nydelig thaimat.
 Aonang Villa Resort  frokost, middag

Dag 9 Hot Spring Spa
I dag skal vi på spa. Vi hentes kl. 08:30 og kjører inn i
jungelen. Etter ca. 45 minutter ankommer vi dette paradiset
av varme kilder. Her skal vi nyte vann med temperatur fra 38
til 42 grader. Vi tar noen enkle yogaøvelser, drikker iskald
kokosnøttsaft, spiser en sunn lunsj og avslutter det hele med
en times thai-massasje i tropiske omgivelser.
Tilbake på hotellet er resten av dagen til egen disposisjon.

 Aonang Villa Resort  frokost, lunsj og drikke

 Aonang Villa Resort  frokost, lunsj

Dag 4 Dagen til egen disposisjon og en annerledes
julemiddag
I dag har vi dagen til egen disposisjon. Slapp av ved
bassenget, på stranden eller gå en tur inn til Ao Nang for litt
shopping.
Om kvelden blir vi hentet i resepsjonen kl. 18:00. Vi skal til
The Last Fishermans Bar, en nydelig restaurant med
førsteklasses beliggenhet rett på stranden. Her tilbys alle
thaidelikatesser man kan tenke seg. Vi har satt sammen en
spesiallaget julemeny med velkomstdrink og et glass vin eller
øl til maten. Et perfekt sted for en perfekt annerledes
julaften!

Dag 10 Dagen til egen disposisjon
Dagen til egen disposisjon

 Aonang Villa Resort  frokost, julemiddag

Dag 5 Dagen til egn disposisjon
I dag har vi ikke noe avtalt program. Benytt dagen som du vil.
 Aonang Villa Resort  frokost

Dag 6 Get juiced for life
Tidlig frokost. Kl. 07:30 blir vi hentet til en hel dag med
fitness og helse. Vi skal introduseres for fysisk aktivitet og

 Aonang Villa Resort  frokost

Dag 11 Dagen til egen disposisjon og nyttårsfeiring
Gjør som du vil denne dagen. Slapp av eller dra på tur.
På kvelden møtes vi til nyttårsfeiring på hotellet. Vi skal spise
nydelig thaimat og nyter hotellets underholdning. Et perfekt
sted å feire siste dagen i 2018.
 Aonang Villa Resort  frokost, middag

Dag 12 Avreise Krabi – Bangkok - Oslo
Vi sjekker ut av hotellet og blir transportert til flyplassen i
Krabi med vår skandinaviske representant. Herfra tar vi flyet
til Bangkok hvor vi går om bord på flyet til Oslo.
 frokost, mat om bord på flyet til Oslo

Dag 13 Bangkok – Oslo
Vi lander i Oslo. Takk for nå!
Vi tar forbehold om endringer i programmet grunnet værforhold eller andre
uforutsette forhold!

