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HVORFOR REISE TIL THAILAND MED 
CHECK POINT TRAVEL?

Vi håper at du vil sette pris på
denne lille guiden om utvalgte
opplevelser og steder i
fantastiske Thailand.  
Du er naturligvis velkommen
til at kontakte oss hvis du
ønsker et uforpliktende tilbud.

Reis med Check Point Travel
til Thailand og få reiser som
er satt sammen med omhu -
og har håndplukkede
hoteller.

SIDE 1 THAILAND

Vi setter sammen
reiser til Thailand

med stor
omhu, og vi
håndplukker

hotellene våre

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Her hos Check Point Travel er
vi veldig glade i Thailand - og
vi er flinke til å  lave  gode
reiser dit. Vi har lang erfaring,
og vi setter vår ære i å
arrangere reisene best mulig
for våre reisende. 
Våre samarbeidspartnere i
Thailand er blant de beste i
bransjen, og hotellene vi
benytter er håndplukkede,
med særlig fokus på
atmosfære, stemning og
beliggenhet. 

John Lau Jensen
Product Manager
Check Point Travel



- Besøk vakre Khanom
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Uberørt strandperle



Uberørt strandperle
- Besøk vakre Khanom

Opplev lyserøde delfiner
 
i tillegg til roen og hotellet byr
Khanom på flere interessante
naturopplevelser - ikke minst
muligheten for å se lyserøde
delfiner. 
 
Bli med en av de lokale båtene
på en tur ut i Khanom-bukten
og nyt det sjeldne synet av
vakre lyserøde delfiner.
Delfinene leker i solens siste
stråler, mens du sitter i båten
og nyter den milde brisen og
utsikten over havet.

En palme vaier i vinden.  For-
siktige bølger i bassenget. En
servitør fyller is i et glass i
baren. Livet på Aava Resort &
Spa i Khanom går sin sakte
gang - her har ingen det
travelt.
 
Deilig hotell i vannkanten
Aava Resort & Spa ligger ved
en lang rolig sandstrand og er
vårt foretrukne hotell i
Khanom - et område av
Thailand som ikke er fylt med
turister, selv om det etter vår
mening har alt. 

Khanom er et område på Thailands sørøstlige kyst. Her er det skjønne
strender og gode utfluktsmuligheter. Likevel er området ikke overrent av
turister.
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Besøk markedet 
 
Friske grønnsaker stablet i
fargestrålende mønstre,
penger som raskt skifter
hender, og fylte poser som blir
langet over disken.  
 
Hver onsdag og søndag møtes
innbyggerne i området for å
handle, og du kan også gjøre
en god handel med tøy, frukt
og andre spennende småting.
Etterpå kan du sole deg på
stranden eller ta en dukkert
på hotellet.
 
 

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

Mange kaller Jay Fai for
Thailand beste kokk. Ja, i
restauranten henger det
faktisk et bilde av henne 
sammen med Martha Stewart,
som nettopp har gitt den
hardtarbeidende bestemoren
betegnelsen "The Best Cook in
Thailand". Besøker du Raan
Jay Fai, skal du forberede deg
på ventetid, siden stedet er
uhyre populært.

stor krabbeomelett, eller kast
deg ut i Drunken Noodles;
flate risnudler stekt i hot &
spicy saus med vinmarinerte
jumboreker.  
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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 kvinne i 70-årene kledd i
lue og kjempestore snøbriller
svinger wok etter wok over
åbne flammer. Hun er "Sister
Mole" og sjef for street-
restauranten Raan Jay Fai i
Bangkok. Jay Fai fortsetter det
faren hennes startet for 70 år
siden, og det har i 2018 gitt
henne og stedet en velfortjent
Michelin-stjerne.

Krabbeomelett og "Drunken
Noodles"
Rettene på menyen hos Raan
Jay Fai er street food med et
twist. Prøv for eksempel
stedets spesialitet - en

Billig Michelin-mat

Prisene hos Raan Jay Fai er
langt høyere enn hvis du
kjøper "vanlig" street food i
Bangkok, men det er absolutt
verdt prisen. Og tenker man
på at maten faktisk har en
Michelin-stjerne, er prisene
absolutt overkommelige. 

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

Thailands beste kokk



Thip Samai Pad Thai - på
folkemunne kaldt Ghost Gate -
ansees for å være blant de
beste lokale restaurantene i
Bangkok. Besøker du stedet,
er du nødt til å prøve deres
Pad Thai med tigerreker og
grønnsaker blandet med
risnudler. Nettopp denne Pad
Thai er nemlig kjent som
Bangkoks - ja, kanskje verdens
beste! 

Hos "Ghost Gate" er
ingrediensene alltid ferske, og
det er en opplevelse å se
kokkene svinge rundt med
den ene store woken etter
den andre over åpen ild.

Tips 2: Ghost Gate - verdens beste Pad Thai?

Pad Thai er nok den thailandske retten som er mest
kjent i resten av verden. Og når du er i Bangkok, så
hvorfor ikke prøve verdens, kanskje, beste?

Tips 3: Rooftop fine dining

Å sitte med rødvin i glasset, en
utsøkt middag på tallerkenen og se
ut over Bangkok er en stor og
stemningsfull opplevelse. 

Har du lyst på en eksklusiv matopplevelse, kan du besøke rooftop
restauranten Sirocco på 63. etasje i State Tower
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Adresse: 313 Machachai
Road, Old City (rett ved Wat
Saket og like ved siden av
Tips 1: Raan Jay Fai).
Åpningstider kl. 17:00 -
01:00.

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

Det finnes flere forskjellige rooftop-
restauranter i Bangkok, men en av
våre favoritter er Sirocco, som byr
på en sann gourmetopplevelse
med utsøkt mat og vin - og god
atmosfære. Det kan være lurt å
ringe og bestille bord i forveien.



- Glamping i luksustelt
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På jungel-eventyr i Khao Sok



På jungel-eventyr i Khao Sok

Du går ut av luksusteltet ditt
og plirer med øynene mot
solens første stråler. Dagen
har startet.

Khao Sok er en nasjonalpark
i Surat Thani-provinsen i
Sør-Thailand. Det store
området har en regnskog
som er eldre enn Amazonas
i Sør-Amerika. I Khao Sok
kan du møte elefanter,
vandre i jungelen og ikke
minst nyte innkvarteringen
i luksuriøse safaritelt.

- Glamping i luksustelt
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Du våkner uthvilt i den milde
morgenluften og strekker deg.
Ligger og lytter. Et sted i
nærheten er en gibbon-ape i
gang med sin morgensang og
en gruppe gekkoer har en
heftig diskusjon.

Elefanter og gåtur i
regnskogen
Når du besøker Elephant Hills
er det en stor opplevelse å
hilse på elefantene som stedet
er prisbelønnet for å passe
godt på - etter dyreetiske
forskrifter. Og så skal du
naturligvis ut å gå for å se
nærmere på regnskogen. Du
blir guidet langs skogens
stisystemer og kan nyte
naturen og det rike dyrelivet. 

Glamping i regnskogen

På denne måten starter dagen
når du er på "glamping" i
luksustelt hos Elephant Hills i
nasjonalparken Khao Sok.
Her får du et rommelig telt
med en ordentlig seng og et
fullt møblert bad. Du får med
andre ord hotellets komfort
med deg ut i den vakre og
spennende naturen. På
Elephant Hills kan du både bo

i telt i regnskogen, og du kan
bo i den flytende teltleiren på
Cheo Larn Lake. 
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- Nyt livet på La Vela
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Strandparadiset Khao Lak



Strandparadiset Khao Lak

som både ønsker komfort og
tilbakelent luksus.

La Vela er et av de siste
hotellene vi har føyet til
vårt sortiment i populære
Khao Lak. På dette hotellet
får du behagelige og stilrene
omgivelser, et stort basseng
og en deilig strand.

- Nyt livet på La Vela
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Khao Lak er et populært
område i Thailand. Det
skyldes de gode strendene og
plasseringen i forhold til
interessante utfluktsmål, for
eksempel regnskogen eller
småøyer med gode
muligheter for snorkling.

En annen spennende
utfluktsmulighet er en dagstur
til jungelen i Khao Sok. Her
møter du elefanter, du kan
vandre i den frodige naturen,
og du kan ta en båttur på
elven gjennom regnskogen.

Store rom med balkong
På våre reiser til La Vela bor
du som utgangspunkt på et
flott Deluxe Poolside Room på
52 m². Reiser du med barn, får
du et Family Room. Alle
rommene er stilrent og
moderne innredet i varme
farger. Den behagelige
atmosfæren fullendes av de
jordfargede flisene på gulvet,
som fortsetter ut på den
private balkongen. Badet har
både dusj og frittstående
badekar.

Vil du snorkle, anbefaler vi å ta
en båttur til Similan Island.
Her kan du se fargestålende
fisk, korallrev og store
havskillpadder - hvis du er
heldig.
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Muligheter for flotte
utflukter 

I dette ferieparadiset har vi
funnet en hotellperle til deg 

Jungel-eventyr



- Koh Mook, et paradis
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Øya fra postkortet



Øya fra postkortet
- Koh Mook, et paradis 

Sivalai Beach Resort er et av
de resorts i Thailand kundene
våre foretrekker - og det er
lett å forstå hvorfor.
Beliggende på den tropiske
øya Koh Mook, byr Sivalai på
et totalt uforstyrret strandliv.
Du har din egen hyggelige
bungalow i skyggen under
palmene. Og  kan du nyte den
lune tropebrisen, utsikten og
at du ikke skal nå noe som
helst, på din store terrasse.

SIDE 12

Du har din egen
hyggelige
bungalow

i skyggen under
palmene
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På Koh Mook er strendene og
havet de største attrak-
sjonene. Slapp av på stranden
og ta en svømmetur før du
spiser en deilig lunsj i
skyggen. 

Båtturer til naboøyene

Får du lyst til at se en annen
utsikt en dag, kan resortet
hjelpe med å arrangere
båtturer til naboøyene som
Koh Kradan og Koh Ngai.

Den skjulte lagunen

I den nordlige enden av Koh
Mook kan du besøke en skjult
lagune omgitt av høye klipper.
Lagunen kan bare nås med
båt, så det har vært et godt
sted å skjule sjørøverskatter.
Lagunen er populær blant
turister på dagstur, men drar
du til lagunen tidlig eller sent
på dagen, er det roligere.



- Spennende River Kwai
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Krigshistorie og jungel



Krigshistorie og jungel

Landskapet inneholder både
jungelkledde fjell, hellige
grotter og små landsbyer.

Et besøk i River Kwai er en
spennende opplevelse for
deg som er historie- og
kulturinteresseret, og som
setter pris på vakker natur.
Her er det spennende spor
fra annen verdenskrig, og
samtidig har området noe
av den vakreste naturen i 
Thailand.

- Spennende River Kwai

SIDE 14 THAILAND

Regionens krigshistorie har
blitt udødeliggjort i David
Leans film "Broen over Kwai"
etter Pierre Boulles roman fra
1952. Går du en tur på broen
kan du fornemme den barske
historien som står meislet inn
i den. De buede brokarene er
opprinnelige, mens de kantete
ble levert av japanerne som
krigsskadeerstatning.

Fryktelig fasinerende
Midt i denne vakre naturen
ligger en rekke gruopp-
vekkende, men spennende
spor fra områdets
krigshistorie under annen
verdenskrig. Du kan for
eksempel besøke Hellfire
Pass, som var den strekningen
hvor tusenvis av krigsfanger
arbeidet på jernbanen til
Burma. Mange steder skulle
det hakkes vei gjennom

klippene med håndkraft, og
siden arbeidet foregikk om
natten med lys fra fakler,
lignet det en scene fra helvete
- derav navnet.
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Kanchanaburi-provinsen er
nok best kjent for sin historie
fra annen verdenskrig, men jo
tettere du kommer på
grensen til Myanmar (tidligere
Burma), jo villere og mer
utemmet blir naturen.

Broen over Kwai



Stedet har også et flott
naturlig basseng, som fylles
med vann fra en lokal kilde. 
Selve teltet du overnatter i, er
stort og utstyrt med moderne
fasiliteter som aircondition og
bad med vestlig toalett og
varmt vann i dusjen.

Bo på "floatel" på River Kwai

SIDE 15 THAILAND

En annen spennende
utfluktsmulighet er til den
landsbyen i nærheten hvor
Mon-folket bor. Dette folket er
sannsynligvis blant de eldste
folkeslag i denne delen av
Sørøst-Asia, og de gikk foran
med det buddhistiske
budskabet, da religionen kom
fra Sri Lanka.

Det andre stedet du bor på
reisen til River Kwai, er direkte
på elven. River Kwai Jungle
Rafts er et såkalt "floatel",
siden det flyter på elven. Her
opplever du elvens fredelige
omgivelser, og fra din flytende
bungalow kan du bade eller
padle i kano. 

Fra Riwer Kwai Jungle Rafts
kan du dra på en historisk
togtur på Dødens jernbane.
Det er en veldig vakker tur,
hvor du langsomt tas med
gjennom de frodige og grønne
landskapene.
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Du besøker det spennende
River Kwai-området på vår
reise Bangkok, River Kwai og
Khao Lak. Du har tre dager i
området, og bor på to unike
steder. På Hin Tok River Camp
bor du i luksustelt, og på River
Kwai bor du på husbåthotell
direkte på den berømte elven.

Kjør med Dødens jernbaneUnike innkvarteringer

Glamping i tropisk natur
Det første stedet du bor på
heter Hin Tok River Camp. Her
får du flott glamping, når du
overnatter i luksustelt omgitt
av den vakre tropiske naturen
ved bredden av Kwai. Nyt
roen, naturen og restauranten
med utsikt over elven.

Møt Mon-folket

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


Vårt Thailand
- Vi hjelper deg til opplevelser
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Nå har du fått et lite innblikk
i vårt Thailand og sett et
utvalg av av de stedene og
opplevelsene vi setter pris
på. Vi håper du har blitt
inspirert.    

Se mer på vår hjemmeside

I denne E-boken har du bare
sett litt av hva vi kan tilby i
Thailand. Klikk inn på vår
hjemmeside og se hele vårt
store utvalg av reiser til
Thailand. 

Vi drar selv på reisene
våre
Vi drar selv på reisene våre,
med ektefeller, kjærester,
venner og barn. Vi selger
altså bare reiser som vi selv
vil dra på - og det er din
garanti for at kvaliteten er i
orden. Det betyr også at vi
alltid er oppdatert på
Thailand og finner nye
hoteller og spennende
utflukter.

Se reiser til Thailand

Vi brenner for å hjelpe
deg

Hos Check Point Travel
brenner vi for å hjelpe deg
til flotte reiseopplevelser i
Thailand. Vi setter vår ære i
å levere kvalitet, og vi gleder
oss over å få tilbake-
meldinger fra glade kunder
vi har hjulpet til store
opplevelser. Gjennom årene
har vi hatt flere tusen
dansker i Thailand, og vi
gleder oss til å hjelpe deg av
gårde til dette vakre landet.

https://www.checkpointtravel.no/thailand/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/


- Se 3 av kundenes favoritter
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Populære reiser til Thailand
- Se 3 av kundenes favoritter
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#checkpointtravel Følg os på Facebook

Khao Lak - La Vela

Bangkok, Khao Sok og Khanom

 12 netter på 4+ resort i Khao Lak

 Luksuriøse omgivelser og privat strand
 Store rom med plass til 4 personer

 Spennende utfluktsmuligheter

 Et godt valg for både familier og par

 Inkl. fly, hotell, transport og frokostSe reisen

Se reisen

Se reisen

 2 netter på 4-stjerners hotell i Bangkok

 2 dagers luksussafari i Khao Sok
 Jungel-eventyr, elvebåttur og elefanter

 9 netter på 4-stjerners resort i Khanom

 Avslapping i flotte omgivelser

 Inkl. fly, hoteller, transport og frokost

Krabi og Koh Mook
7 netter på 4-stjerners resort i Ao Nang

Nær strand, butikker og restauranter

5 netter i lekker bungalow på Koh Mook

Paradis-øy med blått vann og palmer

Tid til avslapping, snorkling og eventyr

Inkl. fly, hoteller, transport og frokost

https://www.facebook.com/Check-Point-Travel-Norge-2230956217025928/
https://www.facebook.com/Check-Point-Travel-Norge-2230956217025928/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/khao-lak-la-vela/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/bangkok-khao-sok-og-khanom/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/krabi-og-koh-mook/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/khao-lak-la-vela/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/khao-lak-la-vela/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/bangkok-khao-sok-og-khanom/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/bangkok-khao-sok-og-khanom/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/krabi-og-koh-mook/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/krabi-og-koh-mook/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/krabi-og-koh-mook/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/bangkok-khao-sok-og-khanom/
https://www.checkpointtravel.no/thailand/khao-lak-la-vela/

