THAILAND
CHECK POINT TRAVELS GUIDE

Ön från vykortet
- Paradiset Koh Mook

18
SIDOR

Matguide till
Bangkok

- Se 3 goda tips

På djungeläventyr
- Glamping i lyxiga tält i Khao Sok
... och mycket mer
Check Point Travel | 2019

THAILAND
CHECK POINT TRAVELS GUIDE

INNEHÅLL
01

VARFÖR RESA TILL THAILAND MED
CHECK POINT TRAVEL?

02

TURISTFATTIG STRANDPÄRLA
- BESÖK HÄRLIGA KHANOM

04

MATGUIDE TILL BANGKOK
- SE 3 GODA TIPS

07

PÅ DJUNGELÄVENTYR I KHAO SOK
- GLAMPING I LYXIGA TÄLT

09

STRANDPARADISET KHAO LAK
- NJUT AV LIVET PÅ LA VELA

11

ÖN FRÅN VYKORTET
- PARADISET KOH MOOK

13

KRIGSHISTORIA OCH DJUNGEL
- SPÄNNANDE RIVER KWAI

16

VÅRT THAILAND
- VI GER DIG UPPLEVELSER

17

POPULÄRA RESOR TILL THAILAND
- SE 3 AV KUNDERNAS FAVORITER

CHECK POINT TRAVELS GUIDE

THAILAND

SIDA 1

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

VARFÖR RESA TILL THAILAND MED
CHECK POINT TRAVEL?

Vi sammansätter
resor till Thailand
med största
noggrannhet och
vi handplockar
våra hotell

Res med Check Point Travel
till Thailand och få resor
som är sammansatta med
noggrannhet - och med
handplockade hotell.
Vi på Check Point Travel älskar
Thailand - och vi är duktiga på
att göra resor dit. Vi har en
lång erfarenhet, och det är
med stolthet som vi
sammansätter resor på bästa
möjliga sätt till våra resenärer.
Våra samarbetspartners i
Thailand är bland de bästa i
branchen, och hotellen vi
använder är handplockade
med extra fokus på atmosfär,
stämning och belägenhet.

Vi hoppas att du kommer
tycka om vår lilla guide om
utvalda upplevelser och
platser i härliga Thailand.
Du är naturligtvis varmt
välkommen att kontakta oss
om du vill få ett reseförslag,
helt utan förpliktelser.

John Lau Jensen
Product Manager
Check Point Travel
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Turistfattig strandpärla
- Besök härliga Khanom
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Khanom är ett område på Thailands sydostkust. Här finns härliga stränder
och bra utflyktsmöjligheter - och trots det översvämmas platsen inte av
turister.
En palm svajar i vinden. Det
hörs ett plask från poolen. En
servitör fyller ett glas med is
uppe i baren. Livet går sakta
framåt på Aava Resort & Spa i
Khanom, och det finns ingen
här som har bråttom.

Se rosa delfiner

Besök en marknad

Förutom lugnet och hotellet
bjuder Khanom på flera
spännande naturupplevelser framförallt chansen att få syn
på rosa delfiner.

Färska grönsaker ligger
staplade i färgglada mönster,
pengar byter snabbt händer
och fyllda påsar blir räckta
över disken.

Härligt hotell vid vattnet

Följ med en av de lokala
båtarna på en tur ut i
Khanom-bukten och njut av
den sällsynta synen av vackra
rosa delfiner. Delfinerna leker
i solens sista strålar medan du
sitter på båten och njuter av
den varma brisen och utsikten
ut över havet.

Varje onsdag och söndag
träffas lokalbefolkningen i
området för att handla, och
även du kan göra ett kap vid
bodarna med kläder, frukt och
andra spännande småsaker.
Därefter kan du sola eller ta
ett dopp på hotellet.

Aava Resort & Spa ligger vid
en rofylld lång sandstrand och
är vårt favorithotell i Khanom ett område i Thailand som
inte är fyllt med turister trots
att det, enligt oss, har allt.
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Tips 1: Raan Jay Fai
- Street food med Michelin-stjärna

En kvinna i 70-årsåldern iklädd
mössa och stora skidglasögon
vänder wok efter wok över
öppen eld. Hon är "Sister
Mole" och chef för streetrestaurangen Raan Jay Fai i
Bangkok. Jay Fai fortsätter det
som hennes pappa påbörjade
för 70 år sedan, och det har
2018 gett henne och stället en
välförtjänt Michelin-stjärna.

Climb the
mountains not so
the world can see
you, but so that you
can see the world
Krabbomelett och "Drunken
Noodles"

Rätterna på menyn hos Raan
Jay Fai är street food med en
twist.

Testa till exempel deras
signaturrätt - den stora
krabbomeletten, eller kasta
dig ut i Drunken Noodles;
platta risnudlar stekta i hot &
spicy sås med vinmarinerade
jumboräkor.
Billig Michelin-mat
Priserna hos Raan Jay Fai är
betydligt högre jämfört med
när du köper "vanlig" street
food i Bangkok, men det är
värt varenda krona. Och om
man tänker på att maten har
en Michelin-stjärna så är
priserna helt klart rimliga.

Bästa kocken i Thailand
Många kallar Jay Fai för
Bangkoks bästa kock. Ja, på
restaurangen hänger det
faktiskt en bild på henne
tillsammans med Martha
Stewart, som just har gett den
hårt arbetande mormodern
beteckningen "The Best Cook
in Thailand". Om du besöker
Raan Jay Fai ska du vara
förberedd på väntetid, då det
är otroligt populärt.
Adress: 327 Mahachai Road,
Old City.
Öppettider: 17:00 - 01:00.
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Tips 2: Ghost Gate - världens bästa Pad Thai?
Pad Thai är nog den mest välkända thailändska
rätten i världen, så när du är i Bankok; varför
inte testa världens kanske bästa?
Thip Samai Pad Thai - i
folkmun kallad Ghost Gate anses vara en av Bangkoks
bästa lokala restauranger. Om
du besöker stället måste du
testa deras Pad Thai med
tigerräkor och grönsaker
blandat med risnudlar. Just
denna Pad Thai är nämligen
känd som Bangkok - ja, kanske
världens - bästa!

Hos "Ghost Gate" är
ingredienserna alltid färska
och det är en upplevelse att se
kockarna kasta runt med den
ena stora woken efter den
andra över öppen eld.
Adress: 313 Machachai
Road, Old City (nära Wat
Saket och precis bredvid
Tips 1: Raan Jay Fai).
Öppettider: kl. 17:00 - 01:00.

Tips 3: Rooftop fine dining
Är du sugen på en exklusiv matupplevelse kan du besöka rooftoprestaurangen Sirocco på State Towers 63:e våning.
Att sitta med rödvin i glaset, en
utsökt middag på tallriken och se ut
över Bangkok är en stor och
stämningsfull upplevelse.
Det finns flera olika rooftoprestauranger i Bangkok, men en av
våra favoriter är Sirocco som
bjuder på en riktig
gourmetupplevelse med utsökt
mat och vin - och fantastisk
atmosfär. Det kan vara en bra idé
att ringa och beställa bord i förväg.
Adress: 1055 Silom Road,
Bangrak, Bangkok 10500.
Boka bord: +662-624-9555
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På djungeläventyr i Khao Sok
- Glamping i lyxiga tält
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På djungeläventyr i Khao Sok
- Glamping i lyxiga tält
Khao Sok är en nationalpark
i Surat Thani-provinsen i
södra Thailand. I det stora
området finns regnskog som
är äldre än Amazonas i
Sydamerika. I Khao Sok kan
du träffa elefanter, vandra i
djungeln och njuta av att bo
i luxuösa safaritält.
Du vaknar utsövd i den
ljumma morgonluften och
sträcker på dig, ligger och
lyssnar. Någonstans i
närheten sjunger en
gibbonapa sin morgonsång
och en grupp geckor är mitt i
en livlig diskussion.

Du stiger ut ur ditt lyxiga tält
och kisar med ögonen mot
solens första strålar - dagen
har börjat.
Glamping i regnskogen
Så inleds dagen när du åker
på "glamping" i lyxiga tält på
Elephant Hills i Khao Sok
National Park.
Här får du ett rymligt tält med
en riktig säng och ett fullt
möblerat badrum. Du tar
alltså med dig hotellets
komfort ut i den vackra och
spännande naturen.

På Elephant Hills kan du både
bo i tält i regnskogen och du
kan bo i det flytande tältlägret
på Cheow Lan Lake.
Elefanter och vandring i
regnskogen
När du besöker Elephant Hills
är det en stor upplevelse att
besöka elefanterna som de tar
hand om - vilket de har
belönats med pris för - enligt
djuretiska förordningar. Du
ska naturligtvis även ta en
närmare titt på regnskogen på
en vandring. Du blir guidad
längs skogens stigsystem där
du kan njuta av naturen och
det rika djurlivet.
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Strandparadiset Khao Lak
- Njut av livet på La Vela
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Strandparadiset Khao Lak
- Njut av livet på La Vela
La Vela är ett av de nyaste
tilläggen i vårt sortiment av
hotell i populära Khao Lak.
På det här hotellet får du
behagliga och stilrena
omgivningar, en stor pool
och en underbar strand.
Khao Lak är ett populärt
område i Thailand, vilket beror
på de fina stränderna och
placeringen i förhållande till
spännande utflyktsmål såsom
regnskogen eller små öar med
riktigt bra snorkling.
I detta semesterparadis har vi
hittat en hotellpärla till dig

som drömmer om hög
komfort och avslappnad lyx.

Fantastiska
utflyktsmöjligheter

Stora rum med balkong
På våra resor till La Vela bor
du som utgångspunkt i ett
vackert Deluxe Poolside Room
på 52 m2. Om du reser med
barn får du ett Family Room.
Alla rum är stilfullt inredda
med varma färger, och den
behagliga atmosfären
fulländas av de jordfärgade
kakelplattorna på golvet som
fortsätter ut på den privata
balkongen. Badrummet har
både dusch och ett fristående
badkar.

Om du gillar snorkling så kan
vi rekommendera en båttur till
Similan Islands. Här kan du se
färgglada fiskar och korallrev och kanske får du syn på de
stora havssköldpaddorna.
Djungeläventyr
En annan spännande
utflyktsmöjlighet är en dagstur
till djungeln i Khao Sok. Här
kan du träffa elefanter, vandra
i den grönskande naturen och
åka båt på floden genom
regnskogen.
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Ön från vykortet
- Paradiset Koh Mook

THAILAND

SIDA 12

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Ön från vykortet
- Paradiset Koh Mook

Du har en egen
mysig bungalow
i skuggan under
palmerna

Sivalai Beach Resort är ett av
de resorts i Thailand som våra
kunder föredrar - och man
förstår varför. Beläget på den
tropiska ön Koh Mook bjuder
Sivalai på orört strandliv. Du
har en egen mysig bungalow i
skuggan under palmerna, och
på din stora terrass kan du
njuta av den varma tropiska
brisen, utsikten och att du inte
har några måsten.
På Koh Mook är stränderna
och havet de största
sevärdheterna. Slappna av på
stranden och ta ett dopp i
havet innan du ska njuta av en
härlig lunch i skuggan.

Båtturer till grannöar
Om du vill testa på en ny
utsikt för en dag kan hotellet
hjälpa dig med att arrangera
båtturer till grannöar som Koh
Kradan och Koh Ngai.
Den dolda lagunen
I den norra änden av Koh
Mook finns en dold lagun som
omges av höga klippor.
Lagunen kan endast nås med
båt, så den har varit en bra
plats att gömma piratskatter
på. Den är populär hos
turister som är på dagsutflykt,
men besöker du den i början
eller slutat av dagen så är det
lugn och ro.

THAILAND

SIDA 13

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Krigshistoria och djungel
- Spännande River Kwai
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Krigshistoria och djungel
- Spännande River Kwai
Ett besök i River Kwai är en
spännande upplevelse för
dig som är historie- och
kulturintresserad och som
uppskattar vacker natur.
Här finns spännande spår
från Andra Världskriget och
naturen i området är något
av det vackraste i Thailand.
Kanchanaburi-provinsen är
nog mest känd för sin
krigshistoria från Andra
Världskriget, men ju närmare
du kommer gränsen till
Myanmar (tidigare Burma),
desto häftigare och vildare blir
naturen.

Landskapet består av
djungelbeklädda berg,
heliga grottor och små byar.
Läskigt fascinerande
Mitt i denna vackra natur
ligger en rad skrämmande,
men spännande, spår från
områdets krigshistoria under
Andra Världskriget. Du kan till
exempel besöka Hellfire Pass,
som var sträckan där
tusentals krigsfångar arbetade
på järnvägen till Burma. Det
var många platser där man
skulle hacka sig genom

klipporna med handkraft, och
eftersom arbetet försiggick på
nätterna i ljuset från facklor
såg det ut som en scen från
helvetet - därav namnet.
Bron över floden Kwai
Regionens krigshistoria har
odödliggjorts i David Leans
film "Bron över floden Kwai",
som är baserad på Pierre
Boulles roman från 1952. Gå
en tur över bron och märk
den hårda historien som har
utspelats här. Brospannets
böjda delar är ursprungliga,
medan de kantiga levererades
av japanerna som
krigsskadeersättning.
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Unika boenden
På vår resa Bangkok, River Kwai
och Khao Lak besöker du det
spännande River Kwaiområdet. Med tre dagar här
bor du på två unika platser. På
Hin Tok River Camp bor du i
lyxigt tält, och på River Kwai
bor du på husbåtshotell direkt
på den välkända floden.
Glamping i tropisk natur
Den första platsen du bor på
heter Hin Tok River Camp. Här
väntar härlig glamping med
övernattning i lyxiga tält
omgivna av den vackra
tropiska naturen vid Kwaifloden. Njut av lugnet och
restaurangen med utsikt över
floden.

Här finns även en vacker
naturlig pool som fylls med
vatten från en lokal källa.
Tältet som du bor i är rymligt
och utrustat med moderna
faciliteter såsom aircondition
och badrum med västerländsk
toalett och varmvatten i
duschen.
Bo på "floatel" på River Kwai
Den andra platsen du bor på
på resan till River Kwai är
direkt på floden. River Kwai
Jungle Rafts är ett så kallat
"floatel" eftersom det flyter på
vattnet. Här upplever du
flodens fridfulla omgivningar
och du kan bada eller paddla
kanot från din flytande
bungalow.

Kör på Dödens Järnväg
Från Riwer Kwai Jungle Rafts
kan du åka på en historisk
tågresa på Dödens Järnväg.
Det är en otroligt vacker resa
där du långsamt färdas
genom det grönskande
landskapet.
Träffa Mon-folket
En annan spännande
utflyktsmöjlighet är till den
närliggande byn där Monfolket bor. Folket är
förmodligen ett av de äldsta
folkslagen i den här delen av
Sydostasien, och det var dem
som gick först med det
buddhistiska budskapet då
religionen ankom från Sri
Lanka.
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Vårt Thailand
- Vi ger dig upplevelser
Nu har du fått en inblick i
vårt Thailand och fått se ett
urval av de platser och
upplevelser som vi
värdesätter. Vi hoppas att
du har blivit inspirerad!
Vi själva åker på våra
resor
Vi åker på våra resor med
makar, flick- och
pojkvänner, vänner och
barn. Vi säljer alltså endast
resor som vi själva vill åka
på, vilket är din garanti för
att kvaliteten är som den
ska. Det betyder också att vi
alltid är uppdaterade på
Thailand, hittar nya hotell
och spännande utflykter.
Vi brinner för att hjälpa
dig
Vi på Check Point Travel
brinner för att hjälpa dig till
härliga reseupplevelser i
Thailand. Vi fokuserar på att
leverera kvalitet och njuter
av att få meddelanden från
glada kunder som vi har
skickat iväg på stora
reseupplevelser. Under åren
har vi haft tusentals danskar
i Thailand, och nu ser vi
fram emot att få hjälpa dig
iväg till det vackra landet.
Läs mer på vår hemsida
I den här E-boken har du
endast kunnat se en liten del
av vad vi erbjuder i Thailand.
Klicka dig in på vår hemsida
och se vårt härliga sortiment
av resor till Thailand.

Se resor till Thailand
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Populära resor till Thailand
- Se 3 av kundernas favoriter
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Populära resor till Thailand
- Se 3 av kundernas favoriter
Krabi och Koh Mook
7 nätter på 4-stjärniga hotell i Ao Nang
Nära stranden, butiker och restauranger
5 nätter i mysig bungalow på Koh Mook
Paradis-ö med blått vatten och palmer

Se resan

Tid till avslappning, snorkling och äventyr
Inkl. flyg, hotell, transport och frukost

Bangkok, Khao Sok och Khanom
2 nätter på 4-stjärnigt hotell i Bangkok
2 dagars lyxsafari i Khao Sok
Djungeläventyr, båttur och elefanter
9 nätter på 4-stjärnigt hotell i Khanom
Avslappning i vackra omgivningar
Inkl. flyg, hotell, transport och frukost

Se resan

Khao Lak - La Vela

Climb the
mountains not so
the world can see
you, but so that you
can see the world

Se resan

#checkpointtravel

12 nätter på 4+ hotell i Khao Lak
Luxuösa omgivningar och privat strand
Stora rum med plats för 4 personer
Spännande utflyktsmöjligheter
Ett bra val för både familjer och par
Inkl. flyg, hotell, transport och frukost

Följ oss på Facebook

