
Sommerferie på Phuket  
 

I samarbejde med Thai Airways og Vinnie og Lars fra hotellet Arya Boutique Room. 
Har vi lavet denne fantastiske sommerferie pakke til Phuket / Thailand. 

 

14 dage på Phuket fra kun 8.495 kr. pr. person 
 

Udrejse - hjemkomst 3/7 – 17/7 10/7 – 24/7 17/7 – 31/7 24/7 – 7/8 31/7 – 14/8 
Pris pr. voksen Kr. 10.395 Kr. 10.395 Kr. 8.495 Kr.  8.495 Kr. 8.495 

 

Alle priser er betinget af bestilling senest d. 28.  april 2014  
 

 
 
 
 
 
 

Danskejet hotel med dansk personale  
 

Arya Boutique Room er danskejet, og de fleste dage vil enten Vinnie eller Lars være på hotellet. De har været 
med til at sammensætte turen og vil stå til rådighed med gode tips og hjælp og sikre Jer en dejlig ferie på Phuket. 

Hotellet  
 

Arya Boutique Room er et simpelt hotel og der er ingen pool.  
Men lobbyen er hyggelig, den tilhørende restaurant er god, og 
værelserne er rummelige, rene og hyggeligt indrettede. Det er den 
slags hotel, som har mange gengangere, der kommer tilbage hvert 
år, fordi de føler sig hjemme og kan lide den afslappede og 
hyggelige atmosfære på hotellet.  
 
Hotellet har 19 værelser, alle med egen balkon, der enten vender 
mod gaden eller bjergene bag Patong. Værelserne har køleskab 
samt te- og kaffefaciliteter. Vær opmærksom på, at hotellets 
værelser er individuelt indrettede, og balkonerne er af varierende 
størrelse. Morgenmad er ikke inkluderet i pakken, men kan tilkøbes 
på hotellet fra dag til dag, for ca. 40 kr. 
 
Arya Boutique Room – www.aryaboutiqueroom.com 

Patong & Phuket  
 

Patong har udover et væld af restauranter og barer samt 
festgaden Bang-La Road også gode shopping muligheder. 
Der er let adgang til Patong stranden og de øvrige strande og 
oplevelsestilbud på Phuket. Hotellet ligger på en relativt rolig og 
lettrafikeret sidegade i gå afstand til shopping center, butikker 
diverse markeder og små gaderestauranter i ægte Thailandsk stil.  
 
Patong er ikke for dem, der ønsker en isoleret postkortstrand med 
stråtækte bungalows. Patong er farverig, her er masser af turister 
fra hele verden, gadesælgere, stranden summer af aktivitet, og 
om aftenen koncentrerer nattelivet sig omkring Bang-La Road. 
 
Bliver det for meget, er der masser af alternativer, og gaderne er 
spækket med restauranter og små barer, hvor man kan sludre 
over et let måltid og en tropisk frugtcocktail. Hotellet ligger lidt væk 
fra al postyret, men kun få hundrede meter fra hvor det sker.  

 Fly København - Bangkok - Phuket - Bangkok - København med Thai Airways 
 

 12 nætter på Arya Boutique Room i standardværelse 
 

 Retur transport mellem Phuket lufthavn og hotellet 
 

 Dansk repræsentation og kontaktnummer under hele opholdet 
 

 Gratis Internet på hotellet 

 

Prisen inkluderer:  
 

 

Travel2Thailand  – Gabelsvej 5, DK-6740 Bramming - Tlf.: +45 4027 7595 
 

E-mail: Rejser@Travel2Thailand.dk – www.Travel2Thailand.dk 


