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En nydelig trio; Langkawi, Koh Lipe & Koh Bulon-Lae

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

9817

Langkawi

Oversikt

Thailand

Turen starter

Oslo - København - Stockholm Gøteborg
17 dager

Fra : NOK

Kombiner reisen til Thailand og Malaysia, et paradis for strandelskere. Koh Bulone, Koh Lipe og Langkawi utgjør en perfekt kombinasjon for de som
ønsker å oppleve et noe annerledes Thailand og Malaysia, lang fra turistene i Phuket og Koh Samui. Kom og opplev noe av de vakre øyene i dette
området får det er for sent. Fra Langkawis til dels myldrende liv, irrgrønne åser og fridstende fossefall til små sandﬂekker i Andamanhavet, dette er
reisen tilbake til Sørøst Asia som det engang var.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Langkawi
Dag 2: Ankomst Langkawi
Dag 3 & 4: Langkawi
Dag 5: Båt fra Langkawi til Koh Lipe
Dag 6 -8: Koh Lipe
Dag 9: Transfer båt til Koh Bulon-lae

Dag 10-12: Koh Bulon-lae
Dag 13: Båt til fastlandet og transfer til Had Yai ﬂyplass og til Bangkok
Dag 14-15: Bangkok
Dag 16: Avreise Bangkok til Skandinavia²
Dag 17: Ankomst Skandinavia²
På denne reisen får du oppleve noen av Thailands ukjente men fantastiske øyer og legendariske
Langkawi i Malaysia. For å gjøre det hele perfekt avslutter vi reisen i en av verdens mest levende
byer – Bangkok.
Langkawi, Koh Bulone og Koh Lipe er alle tre tropiske paradis hvor ro og fred står på planen. Her
kan du slappe av og bare nyte livet og tilværelsene i frodig jungel, krystallklart vann og
sjarmerende lokale restauranter. Vi har valgt ut disse 3 øyene i Andamanhavet på vetkysten av
Malaysia & Thailand. I motseting til mange andre øyer i dette området har stort sett de ﬂeste
unngått å bli fanget av overkommersialisering og selv Langkawi fremstår fortsatt som en
forholdsvis tradisjonell øy selv om utviklingen her har også gått raskt.
Du kan selvsagt sette sammen din egenb drømmereise og legge til eller endre på øyer mellom
Langkawi og Koh Lanta i nord. Andre øyer som vi kan anbefale i dette området er Koh Kradan,
Koh Mook, Koh Ngai og Satun inne på Thailands fastland.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Avreise med Qatar Airways via Doha til Langkawi
Dag 2: Ankomst Langkawi (Malaysia)
Du ankommer Langkawi på ettermiddagen og har en transfer inkludert til vårt utvalgte hotel
under oppholdet på Langkawi. Resten av dagen ledig. Overnatting på Frangipani Langkawi
Resort and Spa eller lignende.
Dag 3 & 4: Langkawi (F)
Pulau Langkawi er kanskje Malaysias mest kjente øy består faktisk av over 100 større og mindre
øyer og er vel mer eller mindre synonymt med idylliske strender, irrgrønne jungelbekledde daler og et shopping mekka for folk fra Midtøsten.
Langkawi har som seg hør og bør et enormt utvalg av spa, sjømat restauranter og strandbarer men har klart å unngå å bli overkommersialisert som
så ofte skjer (som f.eks i Thailand). Så fort du kommer litt på utsiden av sentrum og Pantai Cenang går livet fortsatt i sakte fart og livet i de
tradisjonelle landsbyene (kampungs) lever fortsatt i sin egen verden. Langkawis oﬃsielle navn er “The Jewel Of Kedah” og dette gjenspeiler seg I
de mange fossefallene, varme kilder og beskyttede områder som ﬁnnes på Langkawi, alle gode grunner nok til å ﬁnne frem et strandhåndkle og
ﬁnne din yndlingsplass blant de mange strendene som ﬁnnes.
Overnatting Frangipani Langkawi Resort and Spa eller lignende.
Dag 5: Båt fra Langkawi til Koh Lipe (Thailand) (F)
Avreise om morgen med ferge/båt til Koh Lipe (transfer til fergeleiet Telaga Habour Marina (Pantai kok), er ikke inkiludert, men kan lettr ordnes av
hotellet). Turen over til Koh Lipe tar 90 minutter. Ved ankomst Koh Lipe (du ankommer vanligvis på Pattaya Beach) og det er en kort spasertur
langs stranden til ditt utvakgte hotell. Overnatting Sita Beach Resort & Spa
Dag 6, 7 & 8: Koh Lipe (F)
Siden Koh Lipe er omkranset av øyer gir vi deg muligheten til å utforske mange av disse perlene etter eget ønske og ﬁnne din egen private strand
(det er nok av de med over 150 kritthvite strender å velge mellom innen en radius på 90 minutter). Få med deg en av de mest fotograferte øyene i
Thailand (og er avbildet på omtrent alle kampanjer for å selge Thailand; Koh Lugoi), fantastisk god snorkeling ﬁnner du rundt øyene Koh Usen og
Koh Bulu mens Koh Rawi og Koh Tong er en lang rekke av noen av de vakreste strendene du vil ﬁnne i Thailand. På Koh Lipe er den beste stranden
Pattaya Beach og den enorme sandbanken ytterst på Sunrise Beach.
Dag 9: Båt til Koh Bulone (F)
Avreise fra Koh Lipe ved 9-tiden for en ca times speedbåt tur til idylliske Koh Bulone (også kjent som Koh Bulon-Lae). Koh Bulone er en av øyene i
Petra nasjonalpark og ligger utenfor kysten av Satun. Det ﬁnnes ingen veier på Koh Bulone og de ﬂeste steder er aldri mer enn 30 minutters gange
unna. Kun 2 av øyene i øygruppen er bebodd og det ﬁnnes kun et fåtall hoteller på Koh Bulones meget innbydende strender. Overnatting Pansand
Resort

Dag 10, 11 & 12: Koh Bulone (F)
Ledige dager på Koh Bulone. Overnatting Pansand Resort
Dag 13: Avreise fra Koh Bulon-lae til Had Yai/Bangkok (F)
Avreise fra Koh Bulone med båt tilbake til fastlandet og videre til Had Yai ﬂyplass og ﬂy til Bangkok på ettermiddagen. Overnatting Furama Xclusive
Sukhumvit, (eller lignende)
Dag 14 & 15: Bangkok (F)
Ledige dager i Bangkok for shopping og sightseeing. Overnatting Furama Xclusive Sukhumvit, (eller lignende)
Anbefalte utﬂuter under oppholdet i Bangkok fra Urban Adventures - klikk her
Dag 16: Avreise fra Bangkok til Skandinavia²
Avreise med Qatar Airways på kvelden via Doha
Dag 17: Skandinavia²
Ankomst om morgen fra Doha til Skandinavia²

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Langkawi // Bangkok - Skandinavia² med Qatar Airways
Fly Hat Yai - Bangkok med Air Asia
Alle ﬂyskatter
20 kilo innsjekket bagasje på Air Asia og 30 kilo innsjekket bagasje med Qatar Airways
Ankomst transfer Langkawi ﬂyplass - hotell
Båt Langkawi - Koh Lipe
4 netter Frangipani Langkawi Resort and Spa, Langkawi
Romtype: Villa beach front
Måltider: Frokost
4 netter Sita Beach Resort and Spa, Koh Lipe
Romtype: Deluxe Pool View
Måltider: Frokost
4 netter Pansand Resort, Koh Bulone
Romtype: Libong beachfront
Måltider: Frokost
Båt Koh Bulon-lae - Pakbara Pier
Transfer (privat) Pakbara Pier - Had Yai ﬂyplass
3 netter Furama Xclusive Sukhumvit (eller lignende), Bangkok
Romtype: Premier double/twin
Måltider: Frokost
Pakken inkluderer ikke:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med ruteﬂy og pris vil avhenge av ledig kapasitet på
ønsket reisedato samt sesong for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei
er mulig, og pakken kan selvsagt også kombineres med andre destinasjoner i regionen.

Beste reiseperiode: Denne pakken kan kun gjennomføres i perioden 20/10-30/3
Anbefalte utﬂukter: Det anbefales leie av longtail båt under oppholdet på Koh Lipe (ca pris THB1500 per dag) for 9 kunne oppleve de mange øyene i
Adang Arkipelaget.
Barn på reisen: Denne reisen passer utmerket for barnefamilier.
Skandinavia² menes avreise fra Bergen, Stavanger, Oslo, København, Gøteborg & Stockholm

Se vår destinasjonsvideo fra Koh Lipe:
Copyrigth - The World by Drone

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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