
14 DAGER – Reiserute 3

Thailand reiserute 3

14 DAGER Phuket - Phuket

Phuket/Phang Nga/Krabi/Phi Phi/Lanta/Rok Island/Racha Island/Phuket West Coast

DAG 01: Phuket Yacht Haven Marina - Phang Nga Bay 

Phuket Yacht Haven Marina - Phang Nga Bay

Seiling til Phang Nga-bukten en øy med storslåtte kalksteinklipper og spektakulær utsikt. Besøk James 
Bond Island stedet hvor filmen "Mannen med gyldne pistol" ble spilt inn og den kjent Talu hule og de 
omliggende mangroveskoger. Eller besøk Sea Gypsea Village på Koh Panyi en landsby på påler.

DAG 02:  Exploring Phang Nga Bay

Phang Nga Bay

Svøm og utforske den fascinerende Hong Island oppkalt etter sin store indre lagune. Opplev 
dryppsteinene og stalagmittformasjonene, som ligger rundt 2 laguner som heter «Living Room» og 
«Honeymoon Room». Fortsett å utforske grottene Koh Phanak. Nyt den flotte naturen, alle grotter og 
laguner med navn som flaggermus hulen, iskrem hulen, pirat hulen og hulene i mangroveskogen. Ankre
opp og nyte middagen ombord i båten.

DAG 03: Phang Nga Bay - Krabi 

Phang Nga Bay - Krabi

Seil til Krabi et av de andre store sightseeing målene ideelt for bading og avslapping på vakre strender. 
Ankre opp for natten og bruk kvelden til å nyte utelivet Ao Nang Beach



DAG 04: Krabi - Phi Phi Island 

Krabi - Phi Phi Island

Seiling til Phi Phi Island – en av de flottest øyene. Utforsk det magiske landskapet i Maya Ba, hvor du 
kan snorkle i smaragdkrystall hav (der deler av filmen "The Beach" filmet.) Nyt å snorkle på de 
fargerike korallrev og opplev et yrende liv undervann. Phi Phi er et paradis i Andamanhavet.

DAG 05: Phi Phi Island - Lanta Island 

Phi Phi Island - Lanta Island

Seiling mot Lanta Island som ligger på vestsiden av  Andamanhavet mellom Krabi og Phi Phi Island. 9 
strender ligger fra nord til sør langs kysten med flotte solnedganger. Fantastisk natur, flotte hvite 
sandstrender og mer enn 70 små øyer med  mye med skog, korallrev og et rikt undervannsliv.

DAG 06:   Lanta Island – Koh Kradan

Lanta Island – Koh Kradan

Koh Kradan og den omkringliggende øygruppen har den berømte "Emerald Cave" Dette er et must for 
eventyr fanatikere. Det er en 70 meter svømmetur gjennom en stupmørk tunnel som fører til et vakkert 
smaragdrom innen i øya. Stopp på Kradan Island for middag og forhåpentligvis kan du se noen 
skilpadder her.

DAG 07: Koh Kradan - Rok Island 

Koh Kradan - Rok Island

Rok Island av to øyer: Koh Rok Nai (innsiden) og Koh Rok nok (utsiden). Koh Rok Nai består 
hovedsakelig av bratte klipper med flotte strender og uberørte korallrev mellom steiner. Koh Rok har 
også flotte myke hvite sandstrender og grunt vann korallrev mot sørøst og sør med Hat Thalu og Had 
Man Sai som de mest populære strendene. Du kan lett slappe av og nyte en dag på disse flotte, hvite 
sandstrendene.. Nyt å snorkle og dele vannet med mange forskjellige fiksearter. Du vil også oppleve en 
fantastisk solnedgang når den forsvinner i horisonten.

DAG 08: Rok Island - Racha Island 

Rok Island - Racha Island

Racha Islands er best kjent som en utmerket dykke og snorkle destinasjoner. Racha Yai viser seg frem 
på en fantastisk måte når du ankommer u-formede lagunen kalt Ao Tawan Tok eller Ao Bungalow med 
sine hvite sandstrender. Den andre store bukta ,Ao Siam, er et vakkert sted du kan nyte spaserturer i 
rolige omgivelser. Racha Noi er ubebodd og har ingen tilbud eller overnatting men er et fantastisk 
område for dykking.



DAG 09: Racha Island – Chalong Bay 

Racha Island – Chalong Bay

På Chalong Bay er vakre koraløy som er perfekt for snorkling. I tillegg kan du både handle og og fylle 
opp vanntanker her. Det er mange restauranter og flere firmaer tilbyr dykketurer.

DAG 10: Phuket West Coast  

Phuket West Coast

Phuket Islands har 17 sandstrender som Karon Beach, Kata Beach, og Patong Beach. Patong Beach er 
den mest populære og utviklete stranden på Phukets vestkysten. Det er den viktigste turiststed i Phuket 
og er sentrum for Phukets uteliv og billig shopping. Kast anker og nyt uteliv på Patong Beach en natt 
eller to.

DAG 11: Phuket West Coast  

Phuket West Coast

Phuket Islands har 17 sandstrender som Karon Beach, Kata Beach, og Patong Beach. Patong Beach er 
den mest populære og utviklete stranden på Phukets vestkysten. Det er den viktigste turiststed i Phuket 
og er sentrum for Phukets uteliv og billig shopping. Kast anker og nyt uteliv på Patong Beach en natt 
eller to.

DAG 12: Phuket West Coast - Rang Island  

Phuket West Coast - Rang Island

Seil til Koh Rang Yai for å besøke en perlefarm. Dette er en av de mest kjente og største perlefarmene i 
sør Thailand. Et fascinerende sted hvor du kan oppleve en demonstrasjon hvordan man driver 
perledyrking. Her er muligheter til å kjøpe perler av alle størrelser i øyas perlebutikken. 

DAG 13: Rang Island – Koh Nakka via Koh Kai   

Rang Island – Koh Nakka via Koh Kai

Nyt den korte seilasen til en av de virkelig flotte stedene for snorkling før du reiser hjem. Kvelden og 
natten kan du tilbringe i Koh Nakka og nyte et måltid på land.

DAG 14: Phuket Yacht Haven Marina  

Phuket Yacht Haven Marina

2 timers seilas tilbake til Phuket – Yacht Haven Marina. Ilandstigning ca kl. 12:00.
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