
Sommer i Thailand
De fleste ferierende reiser til Thailand om høsten og vinteren og går dermed glipp av den fantastiske thailandske sommeren. I
sommersesongen stråler naturen, og de grønne trærne blomstrer, takket være forfriskende regnskurer. Det er også en bonus
at prisen på overnattinger og attraksjoner er ekstra lave, siden det er lavsesong. Skjem deg bort med en ferie i Thailand og
utforsk de fantastiske rekreasjonsstedene og golfbanene!

SOMMERFERIE PÅ SPA-ØYA KOH SAMUI 
Koh Samui er en populær ferieøy på østkysten av Thailand og et av de beste stedene å besøke om sommeren. Thailands tredje største øy byr
på vakre strender, himmelsk natur og noen av de beste spastedene i hele Asia. Koh Samuis grønne skoger, strender, velværetilbud og
vennlige befolkning er noen av grunnene til at dette er blitt et svært populært reisemål. Utvalget av forskjellige spasteder er også bredt – fra
enkle dagspa-behandlinger til fantastiske velværesentre med skreddersydde programmer for den enkelte. Det er ingen ende på
behandlingene og programmene man kan unne seg – tradisjonell thaimassasje, detoks, dampbad, yoga og meditasjon er bare noen
eksempler fra den store velværemenyen. Unn deg en avslappende ferie med deilige behandlinger på øya med alle spastedene! 

Her er et utvalg spasteder 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 



DET PERFEKTE TIDSPUNKTET I GOLFERNES PARADIS 
Sommerlige morgener er det perfekte tidspunktet for en runde golf («tee time»). Greenavgiftene og overnattingsstedene er rimelige fordi det
er lavsesong, og dessuten har man langt færre golfere å dele banen med. Dermed slipper du å stå i kø for å spille! Ut over værforholdene og
de rimelige prisene er selve golfbanene hovedgrunnen til at golfentusiaster reiser til den førsteklasses golfdestinasjonen Thailand. Det finnes
flere enn 200 baner rundt om i Thailand, og det åpnes nye hvert eneste år. Fra den sydende hovedstaden Bangkok til de vakre
fjellandskapene i Chiang Mai og Chiang Rai. Fra den rolige kystbyen Hua Hin til fossene og de vakre landskapene i Khao Yai – Thailand har
utrolig mange forskjellige golfbaner.  

Et utvalg spesielle 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 det thailandske turistbyrået
Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme
turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det
thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de
nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.


