
Sommer i Thailand
De fleste rejser til Thailand om efteråret og vinteret, og går derved glip af den fantastiske thaisommer. Om sommeren, når det
er lavsæson i Thailand, vokser den eksotiske natur og de grønne træer blomstrer takket være de forfriskende byger. Som
ekstra bonus er priserne på fly, hotel og forlystelser lave i lavsæsonen. Forkæl dig selv med en thaiferie, og oplev de
luksuriøse spabade og golfbaner!

SOMMERAFSLAPNING PÅ PARADISØEN KOH SAMUI 
Til dem, der elsker forkælelse, vil Koh Samuis mange spaer og skønhedsklinikker være en ren fornøjelse. Øen ligger på østkysten, som er en
af de bedste dele af Thailand at besøge om sommeren. Hvide sandstrande, smuk natur og nogle af de bedste spabade i Asien er blandt
fordelene ved at besøge Thailands tredjestørste ø. Koh Samuis frodige natur, strandene, skønhedsekspertise og den venlige befolkning er
årsagen til, at øen er blevet til et populært rejsemål. Udvalget af skønhedsklinikker er stort - fra endagsbehandlinger til luksuriøse resorter med
skræddersyede programmer til hver enkelt gæst. Øen er helt uden sammenligning, når det kommer til spabehandlinger - traditionel
thaimassage, udrensning, dampbade, yoga og meditation er blot eksempler på det store udvalg af wellness. Forkæl dig selv med en
afslappende tur til øen med utallige sparesorter! 

Et udvalg af fantastiske sparesorter i Koh Samui:  
Absolute Sanctuary, http://www.absolutesanctuary.com 



Vikasa Spa, http://vikasayoga.com/resort-koh-samui/spa-koh-samui/ 

Kamalaya, http://www.kamalaya.com 



Tamarind Springs, https://www.tamarindsprings.com 

Samathita Retreat, http://www.samahitaretreat.com 



DEN PERFEKTE TEE I EN GOLFSPILLERS PARADIS 
Om sommermorgenerne er vejret perfekt til en runde golf. De fine hoteller og golfbaner er endnu billigere i lavsæsonen, og som ekstra bonus
er der meget få spillere på banen. Glem alt om ventetid! Selv, hvis man ser bort fra vejret og de lave priser, er golf i sig selv hovedårsagen til,
at golfentusiaster rejser til Thailand, der er en førende golfdestination. Vælg blandt mere end 200 golfbaner i hele Thailand, og nye baner, der
åbner hvert år. Fra den travle hovedstad Bangkok til de smukke bjergrige landskaber i Chiang Mai og Chiang Rai. Den roligere havneby Hua
Hin til vandfaldene og den fantastiske natur i Khao Yai - Thailand frister med et ekstraordinært udvalg af golfbaner.  

Et udvalg af ekstraordinære golfbaner i Thailand:  
Bangkok: Nikanti Golf Club, http://www.nikantigolfclub.com/ 

Pattaya: Pattaya Country Club, http://www.pattayacountryclub.com 

Chiang Mai: Chiangmai Highlands, http://www.chiangmaihighlands.com 



Phuket: Laguna Golf Phuket, http://lagunagolf.com/phuket 

Hua Hin: Black Mountain, http://www.blackmountainhuahin.com 
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Om Thailands turistbureau
Tourism Authority of Thailand (TAT) blev grundlagt i 1960 og var den første organisation i Thailand med særligt ansvar for at fremme turismen i
landet. Det thailandske turistbureau i Stockholm blev etableret i 2002 og er ansvarlig for de nordiske og baltiske lande. Det thailandske
turistbureau tilbyder rejseinformation til borgere, rejsebureauer og pressen og arbejder også på at motivere indbyggerne i de nordiske og
baltiske lande til at rejse til Thailand. Læs mere på http://dk.tourismthailand.org/home


