
Thailand Resplan 2

7 dagar Phuket - Phuket

DAG 01: Phuket Yacht Haven Marina - Phang Nga Bay
Segla till Phang-Nga Bay, här möts ni av fantastiska kalkstensklippor och spektakulära vyer. Besök 
James Bond ön – där filmen "Mannen med den gyllene pistolen" spelades in. Här hittar ni även stora 
grottor att utforska gömda längst mangrovebeväxta floder. Passa på att titta in på "Sea Gypsea Village" 
på Koh Panyi, en hel by där husen vilar på pålar ute i havet.

DAG 02: Phang Nga Bay - Krabi

Simma och utforska den förföriska ön Hong, döpt efter den stora lagunen som ligger i mitten av ön. I 
området hittar ni även Panak Island med sin exotiska natur och de enorma klippformationer som 
sträcker sig ut över vattnet likt tak. Varför inte ge er ut på en paddelboard och komma ända in under 
klipporna och fascineras av hur väder och vind har format naturen under tusentals år? Fortsätt vidare 
till Krabi, ännu ett paradis med fantastiska möjligheter för snorkling och lata soldagar på de vidsträckta
vita stränderna? Spendera kvällen med shopping på Ao Nang stranden och lägg sedan ankare för natten.

DAG 03: Krabi - Phi Phi Island

Segla till Phi Phi Island – en av världens absolut vackraste öar. Njut av utelivet bland de många 
restauranger och barer som erbjuds. För den äventyrslystne finns fina möjligheter att åka ut och dyka. 
Undervattenslivet här är något utöver det extra och måste upplevas!

DAG 04: Phi Phi Island – Maya bay

Upptäck det magiska landskapet av Maya Bay. Dyk i det kristallklara turkosa havet och njut. Här 
spelade Leonardo DiCaprio in sin film "The Beach", och med tanke på att det verkligen är ett sagolikt 
paradis med de vitaste stränder och färgrika korallrev man kan tänka sig är det inte konstigt att ön är 
ansedd som en av de finaste.



DAG 05: Maya Bay- Racha Island

Racha Islands är mest kända som exceptionella dyk och snorklingsdestinationer. Racha Yai, avslöjar sig
själv på det mest härliga sätt, när man tar sig in via en lång u-formad vik och möts sedan av en remsa 
med fin vit sand. Det kallas Ao Tawan Tok eller Ao Bungalow. Den andra stora viken, Ao Siam är ett 
mysigt undanstoppat område där det är fullt möjligt att gå alldeles ensam och njuta. Racha Noi är 
obebott och har därför inga bekvämligheter men är ett mycket uppskattat ställe för dykare.

DAG 06: Racha Island - Rang Yai Island

Segla till Koh Rang Yai och besök en pärlodling – en av de mest kända och största i södra Thailand. Ett
fascinerande ställe som inkluderar en demonstration av hur man bäst odlar fram pärlor. Här finns 
givetvis också möjlighet att köpa pärlor i öns lilla pärlshop innan man påbörjar resan tillbaka till 
Phuket.

DAG 07: Rang Yai Island - Phuket Yacht Haven Marina

Ni har nu upp till 7 timmars segling tillbaka till Yacht Haven Marina. Runt lunch är det sedan dags för 
resans sista landstigning.
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