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5 dagar Phuket – Phuket

DAG 01: Chalong till sydvästra Koh Lanta ( 50 nm) 

Direkt på stranden kan ni njuta av paradiset. Med det djupa kristallklara turkosa vattnen kan ni släppa 
ankaret och bara slappna av. Ett litet tips är att vid den norra änden av stranden finns det en liten väg 
som leder till en by (ca 300 meter från stranden) där ni hittar en Seven Eleven och en bankomat.

DAG 02: Koh Lanta - Koh Ma (öst, Koh Ngai, 10 nm) - Koh Kradan (östkusten, 7 
nm)

Koh Ma är en fantastiskt vacker plats! Ni kan släppa ankaret vid 10 meters djup på öns östra sida. 
Förutom några enstaka traditionella Long Tail båtar så är det tyst och fridfullt med den vita sandbotten 
nära till stranden. Här har tiden stått still. Området och stranden är genuint och än så länge 
oexploaterat. Lite längre upp längs kusten finner ni flera små resorts med bungalows.

DAG 03: Koh Kradan - Koh Muk, två stopp (6 nm) - Koh Rok (18 nm)

Koh Muk är välkänt för sin otroliga "hemliga" smaragdgrotta som man kan simma in i efter en 80 
meter lång tunnel. Bortom grottan ligger en vacker, liten och totalt avskild strand som formats av ett 
slukhål. Det är verkligen spektakulärt, men också väldigt välbesökt av turister. På stranden hittar ni en 
liten charmig by en bit söder om resorten. Koh Rok är väl värt ett besök och detta är utan tvekan vad 
segling i Thailand handlar om! Snorkling i detta område är ett absolut måste och är fullständigt 
fantastiskt. På endast ett fåtal meters djup har man möjlighet att se fartyget som sjönk efter en brand.

DAG 04: Koh Rok - Koh Ha Yai (18 nm)

Ha Yai är väl värt ett besök, men det är endast möjligt att förtöja här på natten i lugnt väder, då det inte 
finns något direkt skydd mot väder och vind. I mitten av ön finns en mysig liten strand perfekt för 
snorkling. Söker man avskildhet så är detta stället perfekt.



DAG 05: Koh Ha Yai - Koh Racha Yai (36 nm)

Detta är en vacker liten vik på nordvästra delen av stranden. Här hittar ni en modern resort med pool 
och andra bekvämligheter.

DAG 06: Koh Racha Yai – Chalong bay (Phuket), (15 nm).

Något som kan vara lite knepigt när man seglar i Thailand är tillgången till färskt vatten. En del av 
båtarna har vattenrenare, vilket är väldigt smidigt eftersom det inte finns så många ställen att fylla upp 
båtens vattentankar. De ställena där ni kan fylla på era vattenreserver förutom Yacht Haven är: Chalong
i södra Phuket, Krabi och Phi Phi Don men på det sistnämnda är vattnet bräckt. Men redan i första 
hamnen där ni bordar båten finns givetvis möjlighet att både maxa vattentankarna och köpa på sig 
vatten på flaska.Koh Racha Yai – Chalong bay (Phuket), (15 nm).
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