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Lækre og varme 
ferier, lige til at 

slappe af i 

Lækre ferier for jer der er kommet lidt op i 

alderen, men som gerne vil nyde hinanden 

på en dejlig ferie. Nyd den dejlige varme i 

Thailand. 

Solferie i Thailand Semitour 

Rejselivet begynder først 

efter de 50 

Semitour 

Semitour 



Har i lyst til varme ferier og masser af sol? 

Har i lyst til at nyde hinandens selskab og 

bare slappe af? Så skulle i tage til Thailand. 

Her er dejlig varmt og solen skinner. Det 

bedste tidspunkt at tage af sted på, er om 

vinteren. Landskabet vil være det helt ideelle 

om vinteren. Solen vil skinne, havet blåt og 

masser af ro.  

I Thailand har i chancen for at nyde hinan-

den. I kan slappe af og nyde udsigten. Ligge 

ved stranden og bare nyde solens stråler. Vi 

garantere en god ferie med fantastiske min-

der. I kan finde ud af hvilken kultur de lever 

i og endda spise deres retter. 

Nyd en dejlig ferie i skønne Thailand 

Hotellet 

I vil bo på hotel Holiday Villa Koh Lanta. Det 
ligger på Thailands sydkyst og ligger lige ved 
stranden. Hotellet har både pool, sol område 
og thaimassage mod betaling. Der er recepti-

on, restaurant, strandbar, roomservice og 
vaskeri. Selve hotelværelserne har badevæ-

relser, aircondition, satellit-tv, telefon og 
pengeskab.  Alt er inklusiv og i får den bedste 

ferie overhovedet. 

Hotellet ligger i et privatområde, så ingen 
kan komme tæt på hotellet. Der er lukket 
godt af med træer, som gør det hele meget 
hyggeligere, men også mere naturagtigt. 

 

 

 

Pris og booking 

Prisen på ferien er 13500 pr. mand, men 

med all inclusive. Booking kan gøres over 

telefon eller mail. Er der spørgsmål er i vel-

komne til at ringe til os. 

Der er danske rejseguider, hvis der skulle 

være noget. Og de vil være der hver dag. De 

vil være på hotellet hver dag, hvis i skal have 

hjælp eller andre ting. 
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