
Baan Sabaijai Resort & Rehab 

 

For bestilling kontakt: 

THAI: +66(0) 917-39 52 42 

NORSK/ENG: +66(0) 958-50 33 36 

 

WEBSIDE: www.baan-sabaijai.net 

Du finner oss også på facebook 

Email: post@baan-sabaijai.net 

 

 

VÅRE BEHANDLINGSTILBUD ... 

De ansatte kan gi individuell rehabilitering og 

omsorg. Vårt anlegg er også tilrettelagt for  

funksjonshemmede og rullestolbrukere. 

BO HOS OSS ... 

That Phanom er et vakkert område som også 

turistkontorene i Thailand anbefaler og besøke. 

Du kan enten komme til oss for rehabilitering 

eller et tropisk ferieopphold, dersom du ønsker å 

oppleve det ekte Thailand. 

Vi har som nevnt et eget treningssenter med 

avsatt plass for både fysioterapi og massasje.  

Vi har også en utdannet hjelpepleiere og  

sykepleierher hos oss, og vi har et tett  

samarbeide med det lokale sykehuset.  

 

Ønsker du å komme deg litt rundt på egen hånd, 

har vi også sykler tilpasset de ulike behov for 

kortere eller lengre turer i Isan-området. 

 

Med hjerte for rehabilitering 



Sawadee … fra Ony & Roar 

Velkommen til Baan Sabaijai 

Senteret i That Phanom ble bygget i 2009, etter å 

ha vært syv år på Jomtien i det sentrale Thailand. 

Senteret som vi liker å omtale som vårt lille  

tropiske paradis, ligger snaue 10 minutter fra den 

gigantiske Mekong elven, og kun et lite steinkast 

fra et av Thailands mest berømte og omtalte  

templer. 

Som langtidsboende hos oss eksisterer det det 

også ulike muligheter i Skandinavia for å kunne 

søke om tilskudd for enkelte beboere. (Forhør dere 

med oss rundt dette). 

For de som velger å bo hos oss, en kortere eller 

lengre periode, venter en tid full av aktiviteter og 

opplevelser utover det vanlige. Vi vil derfor  

anbefale våre gjester at du bestiller en 6 måneders 

flybillett (endrings-muligheter) fordi det i svært 

mange tilfeller har visst seg at gjester har ønsket å 

forlenge sitt opphold hos oss. 

Klimaet i That Phanom er veldig godt og  

behageligst for våre Skandinaviske gjester, og  

generelt for alle som ønsker opphold i et tropisk 

klima. Vi tilbyr rehabilitering  og omsorg som gjør 

at du vil få det bedre—og du kan velge om du vil 

bo hos oss for en kortere eller lengre periode. Vi er 

det eldste Skandinaviske ferie– og rehabiliterings-

hjem i Thailand og har bygd opp en solid ekspertise 

og erfaring gjennom de snart 20-årene vi har  

eksistert. 

NOE AV HVA VI KAN TILBY 

• Vi har et dyktig og godt utdannet personell, 

som vet hvor viktig du som gjest er hos 

oss. Vi har både hjelpepleier og sykepleier 

på resorten, samt et godt samarbeide med 

det locale sykehuset her i That Phanom 

• Vi kan tilby mange ulike aktiviteter i vårt 

private treningssenter og svømmebasseng, 

samt andre muligheter. 

• Vi har en stor flåte av biler som er tilpasset 

rullestolbrukere, eller andre med handikap. 

Gjennom de snart 20-årene vi har arbeidet og tatt 

vare på mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

har det gitt oss en enorm erfaring på hvordan vi 

kan håndtere og tilpasse oss til ulike utfordring. 

Denne erfaringen er viktig for oss, og bidrar til at 

du skal få et mest mulig behagelig hos oss, 

uavhengig av skade eller livssituasjon. 

Dette kan vi dokumentere, da mange av våre 

gjester stadig kommer tilbake, eller som andre 

som har besluttet at de aldri vil forlate oss – eller 

Thailand. 

Vi legger ofte til rette for ulike aktiviteter på vårt 

anlegg, men vi er også ofte engasjert i de mange 

lokale arrangementer som blir stelt i stand i That 

Phanom, noe som har ført til at vi også er godt 

intrigert i det Thailandske samfunnet. 

Dette kan være alt fra Buddhistiske seremonier, 

begravelser, bryllup, festivaler, messer eller andre 

arrangementer som våre gjester kan ta en del av, 

og samtidig lære mer om den fantastiske kulturen 

Thailand har å by på. 

Alt blir lagt til rette for at du skal ha et  

uforglemmelig opphold i våre Tropiske omgivelser. 

Vårt saltvanns basseng blir hyppig benyttet av 

våre gjester for et forfriskende bad, og til trening! 


