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Tenk om du fikk sjansen til å oppfinne deg selv på nytt. Hvem ville du da bli? Dagen med stor D, som skal
være den beste i ens liv, ble ikke helt som Georgia hadde planlagt. I stedet for å skride oppover midtgangen i
sin vakre brudekjole, sitter hun med tårevåte kinn og en tam Sex on the beach og lurer på hva i all verden det
var som gikk galt. Desillusjonert og med knust hjerte blir hun oppfordret av bestevenninnen til å skrive en liste
over nye mål i livet. Snart sitter Georgia, som aldri har reist noen steder alene, på et fly til Thailand med en
rundreise i sørlige Asia foran seg. Men eventyret i Asia begynner alt annet enn bra. Merkelige steder,
underlige lukter og mengder av turistfeller. Georgia har aldri kjent seg mer ensom og utsatt. Men det positive
med å bryte sammen er at man kan bygge opp igjen en helt ny versjon av seg selv. Og kanskje kan den nye
Georgia endelig bli noen hun er stolt av. Destinasjon Thailand er en koselig og romantisk komedie om å våge
å forlate alt og kaste seg ut i det ukjente, ta vare på livets muligheter og om å vokse som person. Den er blitt
beskrevet som Bridget Jones goes backpacking .
OrkideEkspressen tilbyr reiser til Thailand for alle, 5 stjerners SPA hotell eller rundreiser med
skandinavisktalende guide Hvordan fungerer vår bookingsprosess? Finn din reise Ta utgangspunkt i
destinasjon og tema, eller bruk søkefeltet til å finne din reise. Snakk med oss En av de vakreste strendene i

Phuket går under navnet Kamala og har fått sitt gode rykte av sin avslappende atmosfære, isolerte strender og
grønne daler. VisBook Support er tilgjengelig 24 timer i døgnet via programmet eller nettsiden. Her finner du
en omfattende dokumentasjon, komplett med videoer og detaljerte. Få de beste tilbudene på feriepakker !
Travellink tilbyr et bredt utvalg på all inclusive ferier. Det tar bare et par klikk å bestille din drømmeferie !
post@drommereiser.no; Hjem; Gode tilbud. Maldivene; Mauritius; Seychellene; Thailand; Sør-Afrika; Sri
Lanka På SOLFAKTOR finner du restplasser og charterreiser fra alle turoperatører i hele Norden. Finn en
restplass på SOLFAKTOR! Man trenger ikke oppholde seg lenge i Thailand for å oppdage at buddhismen
spiller en viktig rolle i innbyggernes liv. Templer og buddhastatuer er naturlig nok. Travellink tilbyr billige
reiser til hele verden. Bestill din ferie billigt hos oss eller billig flybilletter, billig fly hos Nordens ledende
reisebyrå! Finn billige flybilletter fra alle flyselskap på ett sted! På FINN.no kan du sammenligne priser og
spare penger.

