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Innbydende & eksotisk Trendy Stay Andamanhavet

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

8938
Krabi

Thailand

Turen starter

Oslo - Stockholm - København
13 dager

Fra : NOK

Oversikt

The Tubkaak Boutique Resort i Krabi, er et våre utvalgte «Trendy Stay» hoteller ligger vakkert omfavnet i en grønn oase vest for Krabi by og nord for
Ao Nang og er en liten perle i dette ellers så turiﬁserte regionen av Thailand. Tubkaak betyr bokstavelig talt 'hjem for besøkende " og stranden vender
ut mot en fantastiske skjærgård bestående av 13 øyer som stiger dramatisk fra det innbydende Andamanhavet.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² med THAI Airways
Dag 2: Ankomst Bangkok, videre til Krabi
Dag 3-11: Ledig tid til sol & bad i Krabi
Dag 12: Avreise fra Krabi via Bangkok tilbake til Skandinavia²
Dag 13: Ankomst Skandinavia²
The Tubkaak Boutique Resort i Krabi, er et våre utvalgte «Trendy Stay» hoteller ligger vakkert omfavnet i en grønn oase vest for Krabi by og nord
for Ao Nang og er en liten perle i dette ellers så turiﬁserte regionen av Thailand. Tubkaak betyr bokstavelig talt 'hjem for besøkende " og stranden

vender ut mot en fantastiske skjærgård bestående av 13 øyer som stiger dramatisk fra det
innbydende Andamanhavet.
I bakgrunnen stiger det mektige Hang Nak ellet og sammen med den vakre stranden og det
frodige landskapet danner dette rammen om det perfekte «Get Away» har ale de riktige
ingrediensene for en avslappende reise til dette hjørnet av Thailand.
Krabi er uten tvil den vakreste provinsen i Thailand. Krabi er en type destinasjon som vil
frembringe drømmer når du dagdrømmer om paradis. Dette er et eventyrland av gigantiske og
dramatiske kalksteins formasjoner omkranset av smaragdgrønt hav.. Du vil aldri stå tom for
opplevelser i Krabi, og Krabi har også blitt et mekka for alle typer turister. Noen av de mest
populære reisemålene i Krabi er bl.a Koh Phi Phi & Railay. Sistnevnte har noen av verdens beste
ellklatrer muligheter i Thailand selv om strendene ikke er all verden på akkurat Railay Beach.
Sammen med strendene på fastlandet ﬁnnes det mer enn 150 meget attraktive små øyer langs
kysten. Krabi regionen var i tidligere århundrer favoritt skjulested for en rekke asiatiske pirater og
i dag tilbyr disse samme øyene strender ut-av-en-annen-verden!.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Avreise fra Skandinavia² med THAI Airways direkte til Bangkok.

Overnatting The Tubkaak Krabi

Dag 2: Ankomst Bangkok, videre til Krabi
Ankomst om morgenen til Bangkok og videre ﬂyforbindelse til Krabi i Sør Thailand. Transfer til
Aonang

Dag 3 til 8: Krabi (F)
Ledig tid i Krabi regionen. Overnatting The Tubkaak Krabi.
The Tubkaak Krabi består av 49 unikt designede villaer med koselige, innbydende interiør og Thai atmosfære, noe som passer perfekt til
området. Hoteller har blitt anerkjent som en av de mest romantiske feriestedene i Krabi og opplev selv hvorfor The Tubkaak er oppført i
"1000 steder å se før du dør» og har blitt tildelt «Best Romantic Hotel in Thailand» i mange år på rad.
Dag 9: Avreise fra Krabi via Bangkok (F)
Avreise på ettermiddagen med THAI Airways via Bangkok til Skandinavia².
Dag 10: Ankomst Skandinavia²
Ankomst Skandinavia på formiddagen

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Krabi - Skandinavia² med THAI Airways
Alle ﬂyskatter
10 netter Tubkaak Krabi Boutique Resort, Krabi (Tub Kaek Beach)
Romtype: Seaview
Måltider: Frokost
Ankomst & avreise transfer ﬂyplass / hotell / ﬂyplass
Pakken inkluderer ikke:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring

Annen 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.
Skandinavia² menes Oslo, København & Stockholm. Tilslutning fra andre byer i Skandinavia med SAS er mulig (spør ditt reisebyrå om pris).
Beste tid for denne destinasjonen: Krabi er veldig tropisk og gjennomsnittstemperaturen i året er på hele 32ºC. Den våteste perioden er normalt
mellom september & oktober. Utover dette er tradisjonelt januar til mars den beste tiden (og dette er også utenfor de mest hektiske månedene i
området.
Bryllupsreisende: får i tillegg lekkert tilrettelagt badekar med blomster or aromatiske oljer & en cocktail på stranden før middag i solnedgang.
Andre tilbud "Value added": i perioden 16apr-30sep for alle gjester et gavekort på THB1000 som kan benyttes til spa eller til mat & drikke i alle
restauranter (ikke room service). I perioden 16apr-30sep (for alle opphold over 4 netter) får alle gjester 1 times GRATIS Thai massasje.
Barn på denne reisen: The Tubkaak Krabi passer ikke for barnefamilier
Se vår destinasjons video for denne destinasjonen.

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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