
Kungadömet Thailand innebär stora upplevelser, både socialt,   
gastronomiskt och genom den fantastiska naturen. Första anhalten är 
oftast huvudstaden Bangkok. Bangkok är shopparnas paradis, allt 
finns till fantastiska priser. Landet erbjuder många olika upplevelser 
med rundturer, utflykter och underbara stränder. Ett stort nöje är 
också det Thailändska köket, starkt och gott! Thailands badorter 
behöver oftast ingen presentation, men AllResor kan fortfarande 
erbjuda platser som inte är allt för exploaterade. Du som är 
intresserad av dykning hittar många olika undervattensmiljöer med 
koraller och djurliv. Relativt nära Bangkok ligger städerna vid Hua 
Hin och Cha Am; härliga bad, god mat och flotta hotell. Trots att de 
flesta förknippar Thailand med bad, sol och vajande palmer 
rekommenderar vi ett besök i norra delen där naturen och 
utflyktsmöjligheterna är oändliga. Ett besök på elefantrygg i 
djungeln, kanotpaddling i floder eller fynda på nattmarknaden i 
Chang Mai bidrar till unika upplevelser. Långtidssemester blir allt 
mer vanligt, vi kan erbjuda mycket bra förmåner i Rayong och 
Jomtien, kontakta oss! 

Kombinera gärna din upplevelse med bad i Thailand. 

Kategori; Hotell *** 
Transport; Minibuss / båt / tåg 
Start;  Bangkok 
Slut;  Bangkok 

Dag 1 - Bangkok - River Kwai 
(Lunch, middag) 
Transport från hotell i Bangkok tidig morgon, 
vidare bilfärd till Kanchanaburi. Besök på 
krigsmuseet och bron vid floden Kwai. 
Vidare longtail-båt i floden mitt i den vackra 
djungeln. Fortsatt båtfärd till Hell Fire Pass 
Memorial. Övernattning sker på ett 
djungelhotell utan elektricitet. Spännande 
naturupplevelse mitt i djungeln, ljud, dofter, 
djur, allt kan hända! 

Dag 2 - River Kwai (Frukost, lunch, middag) 
Förmiddagen på egen hand. Efter lunch vidare 
till Mon Tribal Village, möjligt att rida på 
elefantryggen i den vackra bambuskogen. 
Båtfärd till ett hotell med elektricitet och 
allmänt högre standard.  

Dag 3 - River Kwai - Bangkok 
(Frukost, lunch) 
Efter frukost ett par timmar fri tid. Vidare på 
en historisk och vacker tågresa på ”dödens  
tågbana”. Tåget ringlar fram i otroligt 
dramatiskt och tjusig natur. Efter tågresan 
returresa till Bangkok och denna upplevelse är 
därmed slut. Kombinera gärna med en 
upplevelse i norra delen av landet eller med 
sol & bad i Thailand! 
 

Kategori; Hotell ***+ 
Transport; Minibuss / flyg 
Start;  Bangkok 
Slut;  Bangkok 
Dag 1 - Bangkok - Phitsanulok (Lunch, middag) 
Transport från hotell i Bangkok och vidare till 
gamla huvudstaden Ayuthaya. Staden har 
många historiska lämningar. Följ Buddhas 
fotspår i Saraburi. Avfärd mot ytterligare en 
spännande stad, Phitsanulok. Övernattning. 
Dag 2 - Phitsanulok - Lampang  
(Frukost, lunch, middag) 
Efter frukost avfärd mot det vackra kända 
templet Wat Phra Sriratana. Vidare till 
Sukhothai, byggdes av kung Ramkhamhaeng 
den store på 1200-talet.  Efter de historiska 
vingslag  mot staden Lampang.  

Dag 3 - Lampang - Chiang Mai 
(Frukost, lunch, middag) 
Efter frukost Wat Phrathat Lampang Luang, 
anses vara ett av de finaste templen i norra 
Thailand. Vidare till Thai Elephant 
Conservation Centre. Besök vid 
elefantsjukhuset, show samt hur de tränar 
elefanterna. 
Mot tillägg: Elefantridning. Vidare till Chiang 
Mai, där nattmarknaden är ett måste. En 
spännande stad med mycket kultur. 
Dag 4 - Chiang Mai - Bangkok (Frukost) 
Efter frukost bybesök där handarbete är en 
stor del av deras liv. Transfer till flygplatsen, 
Bangkok. Kombinera gärna med vår utflykt 
Nature & Culture och sol & bad i Thailand! 

 
 

Thai land 

  Upplevelseprogram 
 River Kwai & Djungeltur 
 3 dagar   (NC302) 

 Norra Thailand, kultur & 
Chiang Mai - 4 dagar   (N) 



Kategori; Hotell *** + 
Transport; Minibuss / flyg / elefant / båt 
Start;  Bangkok 
Slut;  Bangkok 
 
Dag 1 - Bangkok - Phitsanulok (LM) 
Transport från hotell i Bangkok och vidare 
till gamla huvudstaden Ayuthaya. Staden 
har många historiska lämningar. Följ 
Buddhas fotspår i Saraburi. Avfärd mot 
ytterligare en spännande stad, Phitsanulok. 
Övernattning. 

Dag 2 - Phitsanulok - Lampang (FLM) 
Efter frukost avfärd mot det vackra kända 
templet Wat Phra Sriratana. Vidare till 
Sukhothai, byggdes av kung 
Ramkhamhaeng den store på 1200-talet. 
Efter de historiska vingslag mot staden 
Lampang.  

Dag 3 - Lampang - Chiang Mai (FLM) 
Efter frukost Wat Phrathat Lampang Luang, 
anses vara ett av de finaste templen i norra 
Thailand. Vidare till Thai Elephant 
Conservation Centre. Besök vid 
elefantsjukhuset, show samt hur de tränar 
elefanterna. 
Mot tillägg: Elefantridning. Vidare till 
Chiang Mai, där nattmarknaden är ett måste. 
En spännande stad med mycket kultur. 

Dag 4 - Chiang Mai (helpension) 
Efter frukost kort resa till Doi Suthep, ett 
vackert beläget berg med tillhörande tempel. 
Efter lunch besök hos flera byar, kända för sina 
handarbeten. På kvällen en traditionell 
Khantoke-middag med traditionell dans och 
mat.  

Dag 5 - Chiang Mai - Chiang Rai (FLM) 
Efter tidig frukost, avresa till de arbetande 
elefanterna. Förevisning om elefanternas 
nytta samt elefantridning i djungeln. Efter 

återkomst från den häftiga djungelfärden, 
vidare till Chiang Rai. 
Dag 6 - Golden Triangle (FLM) 
Första bybesök denna dag sker hos Akha- 
eller Yaostammen. Vidare till Chiang Saen, 
den forna huvudstaden i kungariket Lanna. 
Båt till Golden Triangle, området gränsar 
mellan Thailand, Myanmar och Lagos. Lunch 
intas på lokal restaurang vid Golden Triangle. 
Kort ytterligare resa till Thailands nordligaste 

stad Mae Sai. Efter en lång dag med många 
upplevelser tillbaka till Chiang Rai. 
Dag 7 - Chiang Rai - Bangkok (FL) 
Efter frukost, förmiddagen till eget förfog-
ande. Efter lunch, flyg tillbaka till Bangkok. 
Kombinera gärna med andra utflykter eller 
ytterligare länder.  
 
Denna resan visar ett Thailand utanför de 
ordinära turiststråken. En möjlighet att inte 
bara upptäcka det fantastiska stränderna och det 
pulserande beachlivet. Norra Thailand har en 
oerhört dramatisk natur, ett starkt kulturliv och 
en intressant mix mellan de olika grannländerna. 
 
F= Frukost   L=Lunch   M= Middag 

 River Kwai & Djungeltur - 3dgr  (NC302) 

Min. antal personer 1/11 2011— 31/10 2012 

2 2.830 kr / pers 

Enkelrumstillägg 490 kr / pers 

 Rundtur i Norra Thailand, kultur & Chiang Mai 
 4 dagar   (4D-N) 

Min. antal personer 
1/11 2011— 31/10 2012 * 

 
2 12.780 kr / pers 

3 10.050 kr / pers 

4 8.950  kr / pers 

 * Tillägg för jul– och nyårsmiddagar tillkommer för resor över jul och nyår. 

Enkelrumstillägg   7.350  kr / pers 

 Rundtur i Norra Thailand, Gyllene triangeln - 5-7 dagar (7d-n)   

Min. antal personer  1/11 2011— 31/10 2012 
2 18.730 kr / pers 

3   14.780 kr / pers 

Enkelrumstillägg  2.270 kr / pers 

4 13.185 kr/pers 

 
 

Thai land 
  Rundtur i Norra Thailand, 
  gyllene triangeln 7 dagar (N) 

  Upplevelser  &  Priser 

Min. antal personer  5 dagar(gld) 1/11 2011— 31/10 2012 

2 13.050 kr / pers 

3   11.630 kr / pers 

Enkelrumstillägg  1.425 kr / pers 

4 10.520 kr/pers 



 
 

Thai land 
Sol & Bad     Sol & Bad     Sol & Bad 

 Novotel Rim Pae **** Rayong  Seascape Beach Resort *** Koh Samui 

Chang Park Resort *** Koh Chang Bay View Resort *** Phi Phi Island 

 Här presenteras  ett fåtal av www.allresor.se hotell i Thailand 

189 rum 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Safetybox 
Minibar 
Restaurang 
Pool 
Vattensporter 
Tennis 

Hotellet är 4-stjärnigt och beläget 
mycket vackert precis vid den 
underbara stranden. Hotellet 
omges av exotiska trädgårdar och 
har en privat strand. Här finns det 
mesta du kan begära för en 
avkopplande semester! 

45 rum 
Luftkond. 
TV-satellit 
Hårtork 
Minibar 
Restaurang 
Pool 
Vattensporter 

Hotellet mycket bra beläget vid den 
kända Chaweng stranden. Hotellet 
har många återkommande kunder 
tack vare läget och servicen. Här 
finns även ett dykcenter, möjlighet 
till strandmassage. Fantastisk 
restaurang precis vid havet, njutning 
av fulla mått. 

70 rum 
Luftkond. 
Minibar 
Restaurang 
Pool 
Vattensporter 

 

 

 

Hotellet ligger vid Laem Beachs 
norra del, omgärdat av vacker 
natur. Gratis transfer från hamnen. 
Oavsett kategori är det bungalow. 
Bay View ligger ungefär 15 min. 
promenad från öns centrum. Phi 
Phi Island är likt paradiset, en tro-
pisk grön ö omgiven av turkostblått 
hav kantat av palmer, kan livet bli 
bättre? 

115 rum 
Luftkond. 
TV-satellit 
Telefon 
Hårtork 
Minibar 
Restaurang 
Pool 
Bastu 

 
Chang Park Resort ligger precis 
vid den fina Kai Bae-stranden, 
omgärdad av höga vackra palmer. 
Superior rummen är byggda i 
bungalowstil. Hotellet håller god 
medelklass.  Koh Chang är en 
avkopplande plats med stora 
möjligheter, god mat och vacker 
natur. 

Inkl. frukostbuffét 

1/11-11-
24/12-11 
6/1-11/1 

2012 

25/12-11-
5/1 2012 

Bungalow  

Enkel/
Dubbel 

735:- 1.040:- 

Trippelru
m 

1000:- 1.300:- 

 Superior  

Enkel/
Dubbel 

945:- 1.245:- 

Trippelru
m 

1.205:- 1.510:- 

12/1-16/2 
2012 

795:- 

1.060:- 

1.020.- 

1.285:- 

17/2-31/3 
2012 

720:- 

980:- 

945:- 

1.210:- 

Inkl. frukostbuffét 

1/11-19/12 
2011 

11/1-20/4 
2012 

20/12 2011-
10/1 2012 

21/4-31/10 
2012 

 Superior Villa  
 Enkel/Dubbel 1.170:- 1.435:- 720:- 

 Trippelrum 1.415:- 1.680:- 960:- 

 Deluxe Villa  
 Enkel/Dubbel 1.395:- 1.620:- 790:- 

 Trippelrum 1.640:- 1.870:- 1.040:- 

  Tillägg: 24/12 &31/12 + 750 kr/pers   

Inkl. frukost- 
buffét 

1/11-17/12-
11 

18/12-11 - 
2/1-12 

3/1-31/3-12 1/4-31/10-12 

Dubbel/Enkel 1.095:-    1.235:-    1.095:- 830:- 

Trippelrum 1.490:-    1.660:-    1.490:- 1.225:- 

 *24/12 & 31/12 mot tillägg av 730 kr / pers.   

Inkl. frukost- 
Buffét 
Deluxe 

Bungalow 

1/11-20/12-11 
21/12-11  

- 5/1  
2012 

6/1-30/4-12 
1/7-31/8-

2012 

1/5-30/6 
2012 

1/9-31/10 
2012 

Enkel/Dubbel 945:- 1.285:- 1.130:- 1.040:- 

Trippelrum 1.130:- 1.850:- 1.320:- 1.225:- 



 
 

Thai land 
 Långsemester 
  Welcom Jomtien Beach *** Jomtien 

382 rum 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Telefon 
Minibar 
Hiss 
Restaurang 
Pool, Spa 
Tennis 
 

Hotellet ligger vackert beläget med 
närhet till Jomtien Beach. Hotellet 
har många faciliteter som gym, 
bastu och stor utomhuspool. 
Utmärkt och prisvärt för dig som 
vill övervintra och ha en 
långsemester. Transfer från 
Bangkok till Jomtien ca 2,5 timmar 
med taxi. En bekväm anläggning 
några kilometer från orten Pattaya 
med pulserande natt- och 

  Beach Garden *** Cha Am 

  Chom View **+ Hua Hin 

Inkl. 
frukostbuffé 

2012  30 nätter 60 nätter 

Standard 
 Del i 

Dubbelrum/pers  
från 10.740:- 21.480:- 

 Trippelrum /pers   från  13.575:- 27.150:- 

  Hinsuay Namsai Resort **+ Rayong 

Inkl. 
frukostbuffé 

2011  30 nätter 60 nätter 

Superior 
 Del i Dubbelrum/

pers  
från 18.100:- 36.180:- 

 Trippelrum/pers från  11.880:- 23.760:- 

Långresorna går att kombinera i det oändliga. Vill du vara borta fler/färre antal nätter 
så är det inga problem. Önskas andra hotell/orter, kontakta AllResor. Flyg tillkommer ! 

Inkl. 
frukostbuffé 

2012  30 nätter 60 nätter 

Standard 
Del i Dubbelrum/

pers  
  

från 11.850:- 23.700:- 

 Trippelrum/pers    från  14.700:- 29.400:- 

Inkl. 
frukostbuffé 

2012    30 nätter 60 nätter 

Standard 
 Del i dubbelrum/

pers 
från  7.250:- 14.500:- 

  Del i trippelrum/pers    från  6.330:- 12.660:- 

244 rum 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Telefon 
Minibar 
Hårtork 
Hiss 
Restaurang 
Pool, Gym, Tennis 

Beach Garden Hotell ligger vid en 
tropisk trädgård, precis vid havet. 
Cha Am är beläget ca 3-timmars 
bilväg söder om Bangkok. Cha Am 
erbjuder långa breda stränder. 
Den kända nationalparken Sam Roi 
Yot och de kända grottorna och 
stenformationer alldeles i närheten av 
hotellet.  

174 rum, 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Telefon 
Restaurang 
Pool 
Gym 
Bastu 
Tennis, Squash 

Hotellet ligger vackert i en berg-
sluttning som vetter mot havet. 
Transport med bil från Bangkok tar 
ungefär 3,5 timmar. Färjeläget till 
ön Koh Samet ligger bara 15 
minuters bilväg från Hinsuay 
Namsai Resort. 

280 rum 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Hårtork 
Restaurang 
Pool 
 
 
 

Hotellet ligger i den södra delen av 
Hua Hin, precis  vid strandkanten. 
Här finns också ett enklare bibliotek 
med bl.a. engelska böcker. Hua Hin 
är närbeläget med Cha Am och det 
tar ungefär 3,5 timmar att 
transportera sig med bil från 
Bangkok. Ett hotell för den som 
njuter av havets brus, prisvärt och 


