
Familieferie i Thailand
Har du planer om at rejse med dine børn? Thailand er kendt for at tænke på de yngste og tilbyder fantastiske muligheder for at
udforske landets udvalg af interaktive museer, blomstrende haver, friluftseventyr og meget mere. Her finder du de bedste tips
til en familieferie i Phuket, Bangkok og Chiang Mai. 

PHUKET

Fantastisk liv
under havoverfladen
Phuket Aquarium er beliggende på spidsen af Cape Panwa, og dette er en perfekt dagsudflugt for hele familien. Her kombineres
naturvidenskab med underholdning takket være de mere end 30 bassiner, der viser de forskellige undervandsverdener med søheste,



naturvidenskab med underholdning takket være de mere end 30 bassiner, der viser de forskellige undervandsverdener med søheste,
klovnfisk, skildpadder og leopardhajer. Gå ikke glip af hovedattraktionen: et stort bassin med en tunnel gennem midten, hvor du kan se rokker,
snappere, havaborrer, galter og hajer tæt på.
Adresse: 51 Sakdidet Road, Wichit, Mueang
http://phuketaquarium.org/en/

Snyd dine øjne i 3D
Stå øje til øje med kunst i Phuket Trickeye Museum – en interaktiv udstilling i 3D. Dette er en enestående mulighed for at tage spændende
billeder og en sjov oplevelse for hele familien. Her vises ca. 100 malerier og skulpturer fremstillet med trompe l’oeil-teknikken, der skaber en
utroligt spændende 3D-effekt.
Adresse: 130/1 PhangNga Road
http://www.phukettrickeyemuseum.com/

Vandsjov for både små og store
Splash Jungle Water Park er en vandpark for hele familien, uanset om man er ude efter et adrenalinkick eller bare afslapning. Der er
aktiviteter som Superbowl og Boomerango til vovehalsene, men der er også en 335 meter lang rolig flod, hvor man kan flyde og slappe af – og
mange andre attraktioner.
Adresse: Soi Mai Khao 4
http://www.splashjunglewaterpark.com

Højt oppe i trætoppene
Hanuman World Phuket er en eventyrpark i trætoppene, og navnet er en hyldest til den hinduistiske gud Hanuman. Den ligger i junglen blandt
kæmpestore træer, og den har Thailands længste skywalk højt oppe blandt trætoppene og 16 spændende baner – op til 400 meter lange. Det
er en fantastisk og ny måde at opleve naturen på – uanset om det er for at prøve landets hurtigste svævebane eller bare gå en rolig tur blandt
trætoppene.
Adresse: Chaofah Road, Wichit
http://hanumanworldphuket.com

BANGKOK



Grøn afslapning i storbyen
Lumpini Park er modstykket til Central Park i New York – en frodig og rolig oase i det livlige Bangkok. Hvis man er en familie på ferie, er dette
det perfekte sted at holde en pause, og hvis man er heldig, kan man se skildpadder i de tropiske omgivelser. Børnene kan løbe rundt og lege
på de store plæner, og de voksne kan bruge det udendørs fitnessudstyr. Pak madkurven, og nyd parkens mange muligheder!
Adresse: Parken ligger på Rama IV Road, mellem vejene Ratchadamri og Witthayu (Wireless), med indgange fra alle sider



Alle børns drøm
Imaginia Playland ligger i Emporium Shopping Mall, og det er alle børns drøm samlet på 1.400 kvadratmeter. Det er opdelt i 19 zoner med
forskellige temaer, hvor man kan komponere musik, hoppe på trampoliner og klatre i et gigantisk net. Der er aktiviteter for børn i alle aldre,
men det egner sig bedst til børn i alderen 5-10 år.
Adresse: The Emporium Shopping Complex, 3rd Floor, 24 Sukhumvit Road
http://imaginiaplayland.com/en

Det ægte Jurassic Park
Dinosaur Planet handler både om at fortælle om fortiden og at tilbyde en sjov og interaktiv oplevelse. Forlystelsesparken, der har mere end
100 virkelighedstro, animerede dinosaurer, er underholdende og interessant for hele familien. Det føles, som om man befinder sig midt i
Jurassic Park!
Adresse: Sukhumvit 22 The Emsphere
https://www.dinosaurplanet.net/en/intro/

Innovativ familieunderholdning
Kidzania er en sød og meget lærerig miniby for børn. Børn, primært i alderen 4-15 år, kan prøve 80 forskellige erhverv – alt fra tandlæge og



Kidzania er en sød og meget lærerig miniby for børn. Børn, primært i alderen 4-15 år, kan prøve 80 forskellige erhverv – alt fra tandlæge og
journalist til pilot og brandmand. Forældre må ikke deltage, men de får mulighed for at se deres børn blive voksne frem for øjnene på dem!
Adresse: Siam Paragon Shopping Center I Rd, 991 Rama I Rd
http://www.kidzania.co.th/

CHIANG MAI

Chiang Mais første museum med illusionskunst
Art in Paradise er en oplevelse i 3D, hvor flade malerier ser ud til at have højde, bredde og dybde. Derudover får de besøgende mulighed for
at være aktive og komme i nærkontakt med kunstværkerne. De mere end 130 malerier kan deles ind i forskellige temaer som under vandet,
dyreliv, klassisk kunst og det gamle Egypten – en underholdende oplevelse for alle aldre!
Adresse: 199/9 Chang Klan Rd
http://www.chiangmai-artinparadise.com/introduct.php



Svævebane i junglen
Højt oppe blandt Chiang Mais grønne bakker – mere end 1.000 meter over havets overflade – er The Flying Squirrels et spændende eventyr
blandt trætoppene, når man glider og svæver frit hen ad wirerne. Aktiviteten tager ca. 2½ time, og udsigten over de majestætiske bjerge og
stedsegrønne skove er fantastisk. Husk solcreme og kamera!
Adresse: 8/2 Soi 4 Thapae Road, Changklan Muang
http://www.treetopflight.com/

Masser af sjov for børn
X-Centre ligger 25 minutter fra byen Chiang Mai, og det er det perfekte sted for den eventyrlystne familie. Børn kan more sig med minigolf,
trampoliner, paintball og små biler, de selv kan køre. Der er også en stor have, hvor børn kan lege, og voksne med adrenalin i blodet kan
prøve bungyjumping.
Adresse: 816 Moo 1, Mae Rim Sameong Road
http://chiangmai-xcentre.com/chiangmai_xcentre_fun_for_children.php
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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
Thailand befinder sig i en officiel sørgeperiode som følge af Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs bortgang. Det er dog Tourism Authority
of Thailands ønske, at alle Thailands besøgende skal fortsætte med deres rejseplaner. De fleste af de traditionelle og kulturelle
arrangementer finder sted, som de plejer, men festlighederne kan ændres, så de er passende og udtrykker respekt for den afdøde konge,
eller tilegnes Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs minde.
 


