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Rauhallinen Cha Amin kaupunki Thaimaassa sopii nautis
kelijoille ja lapsiperheille. Kaupunki on täynnä aurinkoa, 
sydämellisiä ihmisiä, hyviä ruokapaikkoja sekä silmin
kantamattomiin sinistä merta ja hienohiekkaista rantaa.

Lomakeidas Cha Am tarjoaa upeat rannat rentou-
tumiseen sekä monipuoliset mahdollisuudet vesi-
urheiluun ja golfin pelaamiseen  hiekkarantojen 

matalat vedet takaavat turvalliset uimapaikat 
myös perheen pienimmille  Mukavia 

retki kohteita lähistöllä ovat esimerkiksi 
kwai-joki tai rakkauden ja toivon 
palatsina tunnettu Marukhathaiyawan 
palatsi  hotellit sijaitsevat kaupun-
gissa rantakadun varrella keskellä 
paikallista elämänmenoa 

ChA AM

Bangkok on ihastuttava sekoitus vanhaa ja uutta kulttuuria.  
Korkeat pilvenpiirtäjät ja suuret ostoskeskukset ovat sopu
soinnussa vanhojen buddhalaisten temppeleiden kanssa. 
Kaupunki on Aasian suosituin reppumatkailijoiden kohde.

Bangkokia halkovan Chao phraya -joen kanavat 
tarjoavat elämyksellisen paikan kuuluisille uiville 
markkinoille  Thaimaan pääkaupungin parhaisiin 

nähtävyyksiin kuuluvat upea Grand palace 
sekä salaperäisen silkkikuninkaan Jim 

Thompsonin talo  Bangkokin iltaelämä 
on vilkasta ja etenkin patpongin baarit 
ja iltamarkkinat tarjoavat illanvirk-
kulle jännittäviä paikkoja tutustut-
tavaksi  kaupungin hinnat on vielä 
edullisia länsimaalaisille 

BAngKoK

Grand Pacific Sovereign Resort 
hyvä sijainti upean uimarannan kupeessa  
kauniisti sisustetuissa ja hyvin varustelluissa 
huoneissa on mm  internetyhteydet ja taulu-
televisiot  kaikissa huoneissa sohva, jota voi 
käyttää myös lisävuoteena  Ravintolat tarjovat 
mm  herkullista kiinalaista ja italialaista ruo-
kaa  hotellissa kaunis itämainen ulkoallasalue  

Courtyard by Marriott 
keskeinen sijainti uimarannan vieressä  Lähietäisyy-
dellä paljon nähtävää: yömarkkinat, king Rama VI 
palatsi, vesiputouksia, luonnonpuisto  Tilavissa ja 
kauniisti sisustetuissa huoneissa upeat merinäkö-
alat  huoneissa kypyhuone, jääkaappi, DVD-soitin, 
itse säädettävä lämmitys/ilmastointi sekä nopea 
internetyhteys  Lapsille oma kid World 

Tower Inn 
keskeinen sijainti Silom Roadin varrella, 
 lähellä yömarkkina-aluetta, ravintoloita ja 
 illanviettopaikkoja  huoneissa mm  kylpy-
huone, wc, ilmastointi, satelliitti-tv  hotellis-
sa on ravintoloita, uima-allas, parkkipaikka, 
kunto sali, myymälä, kauneushoitola, auton-
vuokraus, pesulapalvelu 

Holiday Inn Silom 
Sijainti Bangkokin jalokivikortteleiden sydämessä  
värikkään Silom Roadin varrella  huoneissa mm  
kylpyhuone, wc, satelliitti-tv,  ilmastointi  hotellissa 
on monipuolisia ravintoloita, parkkipaikka, kunto-
sali, sauna, tennis kenttä, myymälöitä, kauneus-
hoitola, auton vuokraus, pesula palvelu 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 20 32
helmi 22 33
maalis 24 34
huhti 25 35
touko 25 34
kesä 24 33
heinä 24 32
elo 24 32
syys 24 32
loka 24 31
marras 22 31
joulu 20 31

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 21 32
helmi 23 33
maalis 25 34
huhti 26 35
touko 26 33
kesä 26 32
heinä 26 32
elo 26 32
syys 25 32
loka 25 32
marras 23 31
joulu 21 31


