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HVORFOR REJSE TIL THAILAND MED 
CHECK POINT TRAVEL?

Vi håber, du vil sætte pris på
denne lille guide om udvalgte
oplevelser og steder i skønne
Thailand.  
 
Du er naturligvis velkommen
til at kontakte os, hvis du
ønsker et uforpligtende tilbud.

Rejs med Check Point Travel
til Thailand og få rejser
sammensat med omhu - og
med håndplukkede hoteller.

SIDE 1 THAILAND

Vi sammensætter
rejser til Thailand

med den
allerstørste
omhu, og vi
håndplukker

vores hoteller

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Hos Check Point Travel er vi
vilde med Thailand - og vi er
dygtige til at lave rejser dertil.
Vi har lang erfaring, og vi
sætter en ære i at
sammensætte rejserne bedst
muligt for vores rejsende. 
Vores samarbejdspartnere i
Thailand er blandt de bedste i
branchen, og hotellerne vi
benytter er håndplukkede
med særligt fokus på
atmosfære, stemning og
beliggenhed. 

John Lau Jensen
Product Manager
Check Point Travel
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Uturistet strandperle



Uturistet strandperle
- Besøg skønne Khanom

Se lyserøde delfiner
 
Udover roen og hotellet byder
Khanom på flere interessante
naturoplevelser - ikke mindst
muligheden for at se lyserøde
delfiner. 
 
Tag med en af de lokale både
på en tur ud i Khanom-bugten
og nyd det sjældne syn af
smukke lyserøde delfiner.
Delfinerne leger i solens sidste
stråler, mens du sidder i
båden og nyder den lune brise
og udsigten over havet.

En palme vajer i vinden. En
svag plasken i poolen. En
tjener der putter is i et glas i
baren. Livet på Aava Resort &
Spa i Khanom går sin stille
gang, og her har ingen travlt.
 
Skønt hotel i vandkanten
 
Aava Resort & Spa ligger ved
en lang stille sandstrand og er
vores foretrukne hotel i
Khanom - et område af
Thailand, der ikke er fyldt med
turister, selvom det efter
vores mening har det hele. 

Khanom er et område på Thailands sydøstlige kyst. Her er skønne strande og
gode udflugtsmuligheder. Alligevel er her ikke overrendt af turister.
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Tag på markedsbesøg 
 
Friske grøntsager stablet i
farvestrålende mønstre,
penge der hurtigt skifter
hænder, og fyldte poser der
bliver langet over disken.  
 
Hver onsdag og søndag
mødes de lokale fra området
for at handle, og du kan også
gøre en god handel ved
boderne med tøj, frugt og
andre spændende småting.
Herefter kan du solbade eller
tage en dukkert på hotellet.
 
 

https://www.cpt.dk/thailand/badeferie-i-khanom-aava-resort/
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Tip 1: Raan Jay Fai

Mange kalder Jay Fai for den
bedste kok i Thailand. Ja
faktisk hænger der et billede
af hende i restauranten
sammen med Martha Stewart,
der netop har givet den
hårdtarbejdende bedstemor
betegnelsen "The Best Cook in
Thailand". 
Besøger du Raan Jay Fai, skal
du være forberedt på
ventetid, da stedet er uhyre
populært.

 Prøv for eksempel stedets
signaturret - den store
krabbeomelet, eller kast dig
ud i Drunken Noodles; flade
risnudler stegt i hot & spicy
sauce med vinmarinerede
jumborejer.  

SIDE 5

Climb the

mountains not so

the world can see

you, but so that you

can see the world

- Street food med Michelin-stjerne
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En kvinde i 70'erne iklædt hue
og kæmpestore skibriller
svinger wok efter wok over
åbne flammer. Hun er "Sister
Mole" og chef for street-
restauranten Raan Jay Fai i
Bangkok. Jay Fai fortsætter,
hvad hendes far startede for
70 år siden, og det har i 2018
givet hende og stedet en
velfortjent Michelin-stjerne.

Krabbeomelet og "Drunken
Noodles"

Retterne på menukortet hos
Raan Jay Fai er street food
med et twist.

Billig Michelin-mad

Priserne hos Raan Jay Fai er
langt højere end, når du køber
"almindelig" street food i
Bangkok, men det er absolut
det hele værd. Og tænker man
på, at maden er Michelin-
stjernet, er priserne absolut til
at klare. 

Adresse: 327 Mahachai
Road, Old City. 
Åbningstider: 17:00 - 01:00.

Bedste kok i Thailand



Thip Samai Pad Thai - i
folkemunde kaldet Ghost Gate
- anses for at være blandt de
bedste lokale restauranter i
Bangkok. Besøger du stedet,
er du nødt til at prøve deres
Pad Thai med tigerrejer og
grøntsager blandet med
risnudler. Netop denne Pad
Thai er nemlig kendt som
Bangkoks - ja måske endda
verdens bedste! 

Hos "Ghost Gate" er
ingredienserne altid friske, og
det er en oplevelse at se
kokkene slynge rundt med
den ene store wok efter den
anden over den åbne ild.

Tip 2: Ghost Gate - verdens bedste Pad Thai?

Pad Thai er nok den mest kendte thailandske
ret i verden. Og når du er i Bangkok, hvorfor så
ikke prøve verdens måske bedste?

Tip 3: Rooftop fine dining

At sidde med rødvin i glasset, en
udsøgt middag på tallerkenen, og
se ud over Bangkok er en stor og
stemningsfuld oplevelse. 

Har du lyst til en eksklusiv madoplevelse, kan du besøge rooftop
restauranten Sirocco på 63. etage af State Tower
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Adresse: 313 Machachai
Road, Old City (tæt på Wat
Saket og lige ved siden af
Tip 1: Raan Jay Fai).
Åbningstider kl. 17:00 -
01:00.

Adresse: 1055 Silom Road,
Bangrak, Bangkok 10500.
Reservation: +662-624-9555

Der findes flere forskellige rooftop-
restauranter i Bangkok, men en af
vores favoritter er Sirocco, der
byder på en sand
gourmetoplevelse med udsøgt mad
og vin - og masser af atmosfære.
Det kan være en god idé at ringe og
bestille bord i forvejen.
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På jungleeventyr i Khao Sok

Du træder ud af dit luksustelt,
og misser med øjnene mod
solens første stråler. Dagen er
i gang.

Khao Sok er en nationalpark
i Surat Thani-provinsen i det
sydlige Thailand. Det store
område rummer regnskov,
der er ældre end Amazonas i
Sydamerika. I Khao Sok kan
du møde elefanter, vandre i
junglen, og ikke mindst
nyde indkvartering i
luksuriøse safaritelte.

- Glamping i luksustelt
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Du vågner veludhvilet i den
lune morgenluft og strækker
dig. Ligger og lytter. Et sted i
nærheden har en gibbonabe
gang i sin morgensang og en
gruppe gekkoer har gang i en
heftig diskussion.

Elefanter og vandretur i
regnskoven
Når du besøger Elephant Hills
er det en stor oplevelse at
hilse på de elefanter, som
stedet er prisbelønnet for at
passe på bedste vis - efter
dyreetiske forskrifter. Og
så skal du naturligvis ud at se
nærmere på regnskoven på
en vandretur. Du bliver guidet
langs skovens stisystemer og
kan nyde natur og rigt dyreliv. 

Glamping i regnskoven

Sådan starter dagen, når du
tager på "glamping" i
luksustelt hos Elephant Hills i
Khao Sok-nationalparken.
 
Her får du et rummeligt telt
med en rigtig seng og et fuldt
møbleret badeværelse. Du får
altså hotellets komfort med
dig ud i den smukke og
spændende natur.

Hos Elephant Hills kan du
både bo i telt i regnskoven, og
du kan bo i den flydende
teltlejr på Cheo Larn Lake. 

- CHECK POINT TRAVELS
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- Nyd livet på La Vela
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Strandparadiset Khao Lak



Strandparadiset Khao Lak

der ønsker masser af komfort
og tilbagelænet luksus.

La Vela er en af de nyeste
tilføjelser af hoteller til
vores sortiment i populære
Khao Lak. På dette hotel får
du behagelige og stilrene
omgivelser, stor pool og
dejlig strand.

- Nyd livet på La Vela

SIDE 10 THAILAND

Khao Lak er et populært
område i Thailand. Det
skyldes de gode strande og
placeringen i forhold til
interessante udflugtsmål til
for eksempel regnskoven eller
småøer med super snorkling.

En anden spændende
udflugtsmulighed er en
dagstur til junglen i Khao Sok.
Her møder du elefanter, du
kan vandre i den frodige
natur, og du kan sejle på
floden gennem regnskoven.

Store værelser med balkon
På vores rejser til La Vela bor
du som udgangspunkt på et
flot Deluxe Poolside Room på
52 m2. Rejser du med børn,
får du et Family Room. Alle
værelser er stilfuldt og
moderne indrettet i varme
farver, og den behagelige
atmosfære fuldendes af de
jordfarvede fliser på gulvet,
der fortsætter ud på den
private balkon. Badeværelset
har både bruser og
fritstående badekar.

Er du til snorkling, anbefaler vi
at tage på en bådtur til Similan
Island. Her kan du se
farvestålende fisk, koralrev og
måske endda store
havskildpadder.
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Fremragende
udflugtsmuligheder

I dette ferieparadis har vi
fundet en hotelperle til dig, 

Jungleeventyr



- Paradisiske Koh Mook
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Øen fra postkortet
- Paradisiske Koh Mook

Sivalai Beach Resort er et af
de foretrukne resorts i
Thailand blandt vores kunder -
og det er let at forstå hvorfor.
Beliggende på tropeøen Koh
Mook byder Sivalai på total
uspoleret strandliv. Du har din
egen hyggelige bungalow i
skyggen under palmerne. Og
på din store terrasse kan du
nyde den lune tropebrise,
udsigten, og at du ikke skal nå
noget som helst.

SIDE 12

Du har din egen
hyggelige
bungalow

i skyggen under
palmerne

THAILAND
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På Koh Mook er strandene og
havet de største attraktioner.
Slap af på stranden og hop en
tur i vandet inden en god gang
frokost i skyggen. 

Bådture til naboøer

Får du lyst til at prøve en
anden udsigt for en dag, kan
resortet hjælpe med at
arrangere bådture til naboøer
som Koh Kradan og Koh Ngai.

Den skjulte lagune

I den nordlige ende af Koh
Mook kan du besøge en skjult
lagune omgivet af høje
klipper. Lagunen kan kun nås
med båd, så det har været et
godt sted at skjule piratskatte.
Lagunen er populær blandt
turister på dagstur, men
besøger du lagunen først eller
sidst på dagen, er der roligt.



- Spændende River Kwai
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Krigshistorie og jungle

Landskabet rummer
jungleklædte bjerge, hellige
grotter og små landsbyer.

Et besøg i River Kwai er en
spændende oplevelse for
dig, der er historie- og
kulturinteresseret, og som
sætter pris på smuk natur.
Her er spændende spor fra
2. Verdenskrig, og samtidig
er naturen i området noget
af det smukkeste i Thailand.

- Spændende River Kwai

SIDE 14 THAILAND

Regionens krigshistorie er
blevet udødeliggjort i David
Leans film "Broen over floden
Kwai" efter Pierre Boulles
roman fra 1952. Gå en tur på
broen og fornem den barske
historie, der står mejslet ind i
broen. De buede brofag er de
oprindelige, mens de kantede
blev leveret af japanerne som
krigsskadeerstatning.

Frygtelig fascinerende

Midt i denne smukke natur
ligger en række
gruopvækkende, men
spændende, spor fra
områdets krigshistorie under
2. Verdenskrig. Du kan for
eksempel besøge Hellfire
Pass, der var den strækning,
hvor tusindvis af krigsfanger
arbejdede på jernbanen til
Burma. Mange steder skulle
der hakkes

gennem klipperne med
håndkraft, og da arbejdet
foregik om natten med lys fra
fakler lignede det en scene fra
helvede - deraf navnet.
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Kanchanaburi-provinsen er
nok bedst kendt for sin
krigshistorie fra 2.
Verdenskrig, men jo tættere
du kommer på grænsen til
Myanmar (tidligere Burma), jo
vildere og mere utæmmet
bliver naturen.

Broen over floden Kwai



Stedet rummer også en flot
naturlig pool, der fyldes med
vand fra en lokal kilde. 
 
Selve teltet du overnatter i er
rummeligt og udstyret med
moderne faciliteter som
aircondition og badeværelse
med vestligt toilet og varmt
vand i bruseren.

Bo på "floatel" på River Kwai

SIDE 15 THAILAND

En anden spændende
udflugtsmulighed er til den
nærliggende landsby, hvor
Mon-folket bor. Dette folk er
sandsynligvis blandt de ældste
folkeslag i denne del af
Sydøstasien, og de gik forrest
med det buddhistiske
budskab, da religionen ankom
fra Sri Lanka.

Det andet sted du bor på
rejsen til River Kwai er direkte
på floden. River Kwai Jungle
Rafts er et såkaldt "floatel", da
det flyder direkte på floden.
Her oplever du flodens
fredfyldte omgivelser, og fra
din flydende bungalow kan du
bade eller sejle i kano. 

Fra Riwer Kwai Jungle Rafts
kan du tage på en historisk
togtur ad Dødens Jernbane.
Det er en meget smuk tur, der
fragter dig langsomt gennem
de frodige og grønne
landskaber.
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Du besøger det spændende
River Kwai-område på vores
rejse Bangkok, River Kwai og
Khao Lak. Du har tre dage i
området, og bor to unikke
steder. På Hin Tok River Camp
bor du i luksustelt, og på River
Kwai bor du på husbådshotel
direkte på den berømte flod.

Kør på Dødens JernbaneUnikke indkvarteringer

Glamping i tropisk natur

Det første sted du bor hedder
Hin Tok River Camp. Her får
du lækker glamping, når du
overnatter i luksustelt omgivet
af den smukke tropiske natur
ved Kwai-flodens bred. Nyd
roen, naturen og restauranten
med udsigt over floden.

Mød Mon-folket

https://www.cpt.dk/thailand/bangkok-river-kwai-og-khao-lak/


Vores Thailand
- Vi hjælper dig til oplevelser
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Du har din egen
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bungalow

i skyggen under
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Nu har du fået et lille indblik
i vores Thailand og set et
udpluk af nogle af de steder
og oplevelser, vi sætter pris
på. Vi håber, du er blevet
inspireret.    

Se mere på vores
hjemmeside

I denne E-bog har du kun set
en flig af, hvad vi tilbyder i
Thailand. Klik ind på vores
hjemmeside og se hele vores
flotte sortiment af rejser til
Thailand. 

Vi tager selv på vores
rejser

Vi tager selv på vores rejser
med ægtefæller, kærester,
venner og børn. Vi sælger
altså kun rejser, som vi selv
vil tage på, og det er din
garanti for, at kvaliteten er i
orden. Det betyder også, at
vi altid er opdateret på
Thailand, finder nye
hoteller, og spændende
udflugtsmuligheder.

Se rejser til Thailand

Vi brænder for at hjælpe
dig

Hos Check Point Travel
brænder vi for at hjælpe dig
til skønne rejseoplevelser i
Thailand. Vi sætter en ære i
at levere kvalitet, og vi nyder
at få beskeder fra glade
kunder, som vi har hjulpet
til store rejseoplevelser.
Gennem årene har vi haft
flere tusinde danskere i
Thailand, og vi glæder os til
at kunne hjælpe dig afsted
til det smukke land.

https://www.cpt.dk/thailand/
https://www.cpt.dk/thailand/
https://www.cpt.dk/thailand/
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Populære rejser til Thailand
- Se 3 af kundernes favoritter
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#checkpointtravel Følg os på Facebook

Khao Lak - La Vela

Bangkok, Khao Sok og Khanom

 12 nætter på 4+ resort i Khao Lak

 Luksuriøse omgivelser og privat strand
 Store værelser med plads til 4 personer

 Spændende udflugtsmuligheder

 Et godt valg for både familier og par

 Inkl. fly, hotel, transport og morgenmadSe rejsen

Se rejsen

Se rejsen

 2 nætter på 4-stjernet hotel i Bangkok

 2 dages luksussafari i Khao Sok
 Jungleeventyr, flodsejlads og elefanter

 9 nætter på 4-stjernet resort i Khanom

 Afslapning i flotte omgivelser

 Inkl. fly, hoteller, transport og morgenmad

Krabi og Koh Mook
7 nætter på 4-stjernet resort i Ao Nang

Tæt på strand, butikker og restauranter

5 nætter i lækker bungalow på Koh Mook

Paradis-ø med blåt vand og palmer

Tid til afslapning, snorkling og eventyr

Inkl. fly, hoteller, transport og morgenmad

https://www.instagram.com/checkpointtravel/
https://www.facebook.com/checkpointtravel/
https://www.cpt.dk/thailand/
https://www.cpt.dk/thailand/khao-lak-la-vela/
https://www.cpt.dk/thailand/bangkok-khao-sok-og-khanom/
https://www.cpt.dk/thailand/krabi-og-koh-mook/
https://www.cpt.dk/thailand/khao-lak-la-vela/
https://www.cpt.dk/thailand/bangkok-khao-sok-og-khanom/
https://www.cpt.dk/thailand/krabi-og-koh-mook/

