THAILAND, BANG NIANG 18.2-4.3 2020 2 VECKOR
MED FLYG DIREKT FRÅN VASA
Vi bor på trivsamt hotell vid den långa Bang Niang stranden i utkanten av Khao Lak. Den populära
stranden med ljus sand och solsängar ligger rakt nedanför hotellet, restauranger och butiker ligger på
promenadavstånd och hotellet har busservices in till centrum av Khao Lak.
Tisd. 18.2
Onsd. 19.2

kl. 15.25
kl. 06.35

Charterflyget avgår från Vasa direkt till Phuket. Flygtid drygt 10 timmar.
Ankomst till Phuket. Busstransfer till hotellet ca 2 timmar (80 km)
HOTELL AYARA VILLAS TROPICAL GARDEN TTT+
Strand 50 m, Bang Niang by och marknad 1,2 km, Khao Lak ca 2,4 km
Trivsamt hotell med två pooler och en mysig strandrestaurang som serverar
frukost, lunch och middag.
Från receptionen går en gångbro över en näckrosdamm till hotelldelen, vid
huvudbyggnaden ligger den större poolen med massagestrålar, den mindre
poolen ligger i områdets mitt. Vid strandrestaurangen kan man inta frukost
med havsutsikt.
På eftermiddagen bjuder hotellet sina kunder på kaffe och något sött.
Hotellet har eget spa med möjlighet till massage.
Dubbelrum delux för 2 personer i huvudbyggnaden eller sidoflygel (ca 32 m2)
Alla rum har dusch och wc, TV med satellitkanaler, luftkonditionering,
hårfön, enkelt utrustat pentry med kylskåp och vattenkokare (ej kokplattor).
Balkong eller terrass.
Kassafack i rummet utan kostnad. Poolhanddukar finns att låna.
WiFi i rummet utan kostnad. Städning 7 dagar/vecka.
Hotellet är byggt 2002 och har 1-3 våningar, ingen hiss. Reception öppen
dygnet runt. Strandområde med lokal trafik.
Prisexempel på god och billig Thaimat vid marknaden i Bang Niang:
Enkel lunch 2-3 eur, middag 6-8 eur, stor pizza 6 eur. Finns också
restauranger med internationell meny på området.
Massor av möjligheter till utflykter om man vill se lite mera.
Medeltemperaturen i feb/mars dagtid +33 grader, natt ca +24 grader,
Vatten +27 grader. Uppehållsdagar 26-27/månad.

Onsd. 4.3
kl. 09.00
kl. 15.20

Avfärd från hotellet tidigt på morgonen.
Charterflyget avgår från Phuket. Flygtid ca 11 och en halv timmar.
Ankomst till Vasa.

Pris:

1685,-/pers. i dubbelrum med frukost

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Phuket-Vasa i dreamliner class
-Mat på flyget
-Busstransfer från flygplatsen till hotellet och tillbaka
-Övernattning i hotellrum med enkelt utrustat pentry 14 nätter
-Frukostbuffe med utsikt över havet
-Bagage
-Svensk information från resebyrån inför resan.
OBS! Passet bör vara i kraft ännu 6 månader efter resan.

Resebyrå LINDA TOURS Tel: 06-2243350 www.lindatours.com

