Det perfekte
feriemål for
dem, der søger
det autentiske
Thailand

Ao Nang, Krabi · Thailand
Kom med og oplev smilets land, Thailand. Vi skal bo i
byen Ao Nang, Krabi i det sydlige Thailand. Vi skal bo
på Hotel Centara Ao Nang Beach Resort, som ligger
lige ned til stranden. Hotellet har 2 pools og vandrutchebane, samt Wifi i fællesområderne og aircondition.
Der er morgenmad med i opholdet, så til frokost og
aftensmåltider kan man spise på nogle af de mange
spændende restauranter der er i Ao Nang. Hotellet
ligger tæt på et væld af lækre restauranter, barer og
butikker hvor der kan shoppes.
Ud over det afslappende pool og strandliv, så byder
området omkring hotellet på masser af oplevelser.
Det kunne være en tur i junglen, besøge nærtliggende
øer med bounty strande, vandfald, templer og andre
spændende attraktioner. I Krabi-by er der også et charmerende natmarked, hvor der er mulighed for at gøre
en god handel.
Rejsetidspunkt og priser
Afrejse:
8. november 2019
Hjemkomst:
23. november 2019
Pris pr. person v/2 personer i
delt dobbeltværelse kr. 
Tillæg for eneværelse: 7.000 kr.

21.600

Prisen inkluderer
• Fly Kastrup – Krabi t/r
• Mad om bord på flyet t/r
• Transport mellem lufthavn og hotel t/r
• Ophold på Hotel Centara Ao Nang Beach Resort
• Morgenmad på hotellet
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
• Danske rejseledere fra Bravo Tours
Tilmelding og betaling
Depositum på 5.400 kr. betales ved tilmelding
(indsend skema).
Restbeløbet ved dobbeltværelse: 16.200 kr.
betales senest d. 8. august 2019.
Restbeløb ved eneværelse: 23.200 kr.
bedes indbetalt d. 8. august 2019.
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274
Tekst: navn/Thailand
Obs: På denne rejse, skal du være 100% mobil, rejsen
er ikke egnet til kørestolsbrugere eller rollator. Medbring lommepenge til frokost og aftensmad alle dage.
Husk: Du skal have en rejseforsikring, når du rejser med
ULF Ferie. Til denne rejse kræves en rejseforsikring som
dækker verden.

ULF Ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder.
Bravo Tours CVR. nr.: 21148180, medlem af rejsegarantifonden nr. 1242

