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14 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: Utforska Phang Nga Bay 

Simma runt och utforska den fascinerade ön Hong, döpt efter den stora lagunen i mitten av ön och ta 
chansen att se både de droppformade stalagmiterna och stalagmiter som omger två laguner, 
humoristiskt döpta till ” Living room” och ” Honeymoon room”. Fortsätt sedan vidare för att utforska 
grottorna vid Koh Phanak. Njut av den vackra naturen vid flertalet grottor och laguner som tex 
Fladdermusgrottan, Glassgrottan och Piratgrottan. Ankra här på natten och ät ombord båten den 
kvällen.

DAG 03: Phang Nga Bay - Krabi

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 ankar för 
en natt.

DAG 04: Krabi - Phi Phi Island

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: Phi Phi Island - Lanta Island

Segla mot Lanta Island – som ligger på Andamanhavets västkust mellan Krabi och Phi Phi Island. Hela 
nio stränder ligger från norr till söder längs solnedgångskusten. Här hittar ni ett otroligt vackert 
landskap, fantastiska vita sandstränder, kustlinjer med över 70 små öar och gott om skog, korallrev och 
havsliv under vatten.

DAG 06: Lanta Island – Koh Kradan

På Koh Kradan och den kringliggande ögruppen finns den berömda "Smaragdgrottan" som är ett måste
för äventyrslystna. För att nå grottan måste man simma genom en becksvart 70 meter lång tunnel. I 
andra änden finns den fantastiska smaragdgrottan. Övernatta på Kradan Island, njut av en fin middag 
och har ni tur så kanske ni till och med får möjlighet att se alla sköldpaddorna som lever där.

DAG 07: Koh Kradan - Rok Island

Rok Island är egentligen av två öar: Koh Rok Nai (insidan) och Koh Rok Nok (utsidan). Koh Rok Nai 
består i huvudsak av klippor med underbara stränder och oförstörda korallrev gömda bland hällorna. 
Koh Rok Nok har också mjuka vita sandstränder och grunt vatten med ljuvliga korallrev i söder – med 
Hat Thalu och Had Man Man Sai, den mest populära stranden med underbara vita sandstränder för lata 
dagar i solen. Här är snorkling ett måste! Fantastiskt undervattensliv och mängder av färgglada fiskar 
kommer att göra er simtur till något utöver det vanliga! På kvällen kan ni sitta och mysa på båten och 
njuta av omgivningen och den fantastiska solnedgången.

DAG 08: Rok Island - 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 09: Racha Island – Chalong Bay

Chalong Bay är ett eftertraktat område för snorkling med sitt vackra "Coral Island". En extra fördel 
med att komma hit är möjligheten att bunkra upp på mat, dryck och fylla båtens vattentankar. Här finns 
också massor av restauranger och dykinstruktörer om man vill prova det.

DAG 10: Phukets Västkust

Phuket Islands har hela 17 sandstränder såsom tex Karon Beach Karon Beach, kata Beach, och Patong 
Beach. Patong Beach är den populäraste och mest utvecklade stranden på Phukets västkust. Det är 
Phukets största turistcentrum och nattlivet och shoppingmöjligheterna här är vida kända. Upplev 
Patong Beach och allt denna fantasktiska stad har att erbjuda!



DAG 11: Phukets Västkust

Phuket Islands har hela 17 sandstränder såsom tex Karon Beach Karon Beach, kata Beach, och Patong 
Beach. Patong Beach är den populäraste och mest utvecklade stranden på Phukets västkust. Det är 
Phukets största turistcentrum och nattlivet och shoppingmöjligheterna här är vida kända. Upplev 
Patong Beach och allt denna fantasktiska stad har att erbjuda!

DAG 12: Phukets Västkust - Rang 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.

DAG 13: Rang Island – Koh Nakka via Koh Kai

Njut av den korta seglingen till resans sista chans för att snorkla innan ni beger er hemåt. Spendera 
kvällen och natten på Koh Nakka och upplev en fin middag på den mjuka stranden i solnedgång!

DAG 14: Phuket Yacht Haven Marina

Två timmars segling tillbaka till Phuket – Yacht Haven Marina. Runt lunch är det sedan dags för resans 
sista landstigning.
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