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INNEHÅLL

Topp 10-listorna i guiden är inte rangordnade 
efter vare sig kvalitet eller popularitet. Alla tio 
företeelserna på varje lista är enligt redaktionens 
uppfattning likvärdiga. 

Omslagets framsida och rygg  Båt i Ao Maya, 
Koh Phi Phi Leh
Omslagets baksida  Det utsirade Wat Chalong 
och dess konstfullt anlagda trädgård
Titelsidan  Den magnifika ingången till 
buddhist templet Wat Chalong i Phuket

Informationen i alla Första Klass 
Pocketguider uppdateras regelbundet.  

Redaktionen har bemödat sig om att 
kon trollera alla uppgifter fram till 
utgivnings datum i denna bok. Förändringar 
sker dock ständigt, vilket förlaget inte kan 
påverka och därför inte hållas ansvarigt för. 
Förlaget an svarar inte heller för materialet 
på de webb platser som nämns i boken och 
kan inte garan tera att de endast inne håller 
korrekt informa tion. Vi är tack samma för alla 
på pekanden av eventuella felaktigheter i 
guiden för korrigering i kommande utgåvor. 

Skriv till: info@reseforlaget.se

Följ gärna Reseförlaget på Facebook!





Phuket har verkligen något för alla. Den som vill koppla av kan 
slappa på underbara Katastranden och snorkla bland färg glada 
fiskar, medan de äventyrslystna kan besöka en av Patongs livliga 
gatu marknader eller beundra 1800-tals templet Wat Chalong och 
den hänförande kinesisk-portugisiska arkitek turen i staden Phuket.

Med sin längd på 80 kilometer är Phuket Thailands största ö. Det 
är dock värt att även ta sig bortom dess stränder till några av de 
lättillgängliga sevärd heterna i närheten. Karstområdet med klippor 
och grottor i Phang Nga-viken tävlar med de forsande vatten fallen 
i regn skogarna i Khao Soks nationalpark, norr om Phuket. De när-
liggande Similan öarna hör till världens bästa dyk platser och Koh 
Phi Phi Don, en kort båttur söder om Phuket, erbjuder en svindlande 
blandning av skräniga fester och lugna, avskilda stränder.

Oavsett om du reser hit över en helg eller en hel vecka, samlar vår 
Topp 10-guide det allra bästa som Phuket och dess omgivningar 
kan erbjuda, från semester anläggningarna i världs klass som kantar 
Mai Khao-stranden, till den orörda regnskogen i Khao Phra Thaeos 
kungliga skogsreservat. Guiden ger tips inom alla områden, från 
gratis nöjen till hur du undviker trängsel, plus fem praktiska förslag 
på rund turer som täcker in så många sevärdheter som möjligt på 
relativt kort tid. Lägg till inspirerande foton och detaljerade kartor, 
och du får ett oumbärligt res sällskap i fickformat. Mycket nöje med 
boken – och på Phuket!

Lyxiga resorter i världsklass, aptitretande mat, ett pul se
ran de nattliv, avskilda småöar och strän der och ur åldriga 
regn skogar som myllrar av liv gör denna thai länd ska ö till 
ett tro piskt para dis. Här hittar man så väl av kopp ling som 
frid fulla tempel och mång kul tu rella helge do mar att 
utforska. Med Topp 10 Phuket kan du upptäcka ön.

Välkommen till 

Phuket

Medurs uppifrån: Färgglada båtar på James Bond-ön i Phang Nga-viken; sportdykare vid 
Similan öarna; buddhastaty; stylthus i Cheow Laan-sjön; snidad kinesisk drake på helge-
domen Tha Rua; djonker i Phang Nga-viken; kinesisk-portugisisk arkitektur i Phuket
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Khao Soks nationalpark

1 Paddla kanot 
och kajak

Att färdas på den vack ra 
Sok floden är ett av kopp
lande sätt att upp leva 
par kens fan tas tiska na
tur. Paddla kajak eller 
ka not genom tät djungel 
för bi tornande kalk stens
klippor. Här finns ormar, 
exo tiska näshorns fåglar 
och krabbmakaker. 

2 Vattenfall
Det finns flera 

vackra vattenfall (ovan) 
i parken, men det kan 
krävas att man har en 
lokal guide med sig för 
att hitta dem. Vatten
fallen Bang Hua Raet, 
Wang Yao och Wing Hin 
ligger båda inom två 
kilo meters radie från 
parkkontoret.

3 Cheow Laan-
sjön

Den här vackra sjön 
(ovan), som omges av 
grö na skogar och höga 
berg, bil da des när Rat
cha pra pha dammen 
bygg des 1982. Det är ett 
per fekt ställe att söka sig 
till när man vill ha det 
lugnt och stillsamt.

4 Flotthus
Halmtäckta flott

hus kantar stränderna 
runt Cheow Laansjön 
(nedan), och besökare 
kan övernatta i dem en 
natt eller flera. När solen 
går upp på morgonen 
kan man ta en upp fris
kan de simtur i sjön eller 
kanske en kanottur.

Knappt 20 mil norr om Phuket ligger denna drygt 700 kvadrat kilo
meter stora national park som är södra Thailands största ur skog. 
Khao Sok, som både är äldre och har en större mångfald arter än 
Amazonas regnskog, är hemvist åt talrika exotiska djur och växt er, 
och har ett spekta kulärt naturlandskap. För natur intresserade är 
de ståtliga kalk
stens topparna, tuffa 
djungel lederna 
och spegel blanka 
vatten vägarna en 
mäktig upplevelse. 
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5 Romanees 
varma källa

Denna naturliga varma 
källa ligger strax söder 
om nationalparken och 
har byggts ut på ett fint 
sätt med kaklade pooler. 
Det mineral rika vattnet 
är utmärkt för att mjuka 
upp spända muskler 
efter ansträngande 
vand rings aktiviteter.

0 Grottor
Upplev det för

trol lande mörker som 
rå der i en del av par kens 
många grottor, däri bland 
popu lära Tham Nam 
Talu och Ha Roi Rai. 
I grottorna finns fasci
ne ran de stalag miter och 
sta lak titer (nedan), och 
massor av fladdermöss.

BUA PHUT

Den här jättelika röda 
blomman, som kan bli 
hela nio decimeter i dia 
meter, är en populär se
värdhet. Men att lyckas 
se dem i blom ning 
krä ver ofta tur och hjälp 
av en bra guide. Det 
veten skap liga namnet 
är Rafflesia kerrii, och 
blommorna är synliga 
mellan januari och mars. 
De har en skarp doft för 
att locka till sig flugor 
för polli ne ring. Arten är 
utrotningshotad.

VIKTIGT ATT VETA 

Besökscenter: KARTA  F1; 
Moo 6, Khlong Sok; 07739 
5139; 8–16 dagligen; 
inträde 300 baht (barn 150 
baht); park.dnp.go.th 

Flotthus, åka bambu
flotte, djungelvandring: 
KARTA  F1; Elephant 
Hills Tented Camp; 170 
Moo 7, Tambon Khlong 
Sok; 07638 1703; www.
elephanthills.com 

Paddla kanot och kajak, 
äventyrs utflykter: KARTA 
F1; Paddle Asia; 18/58 
Radanusorn; 07624 1519; 
www.paddleasia.com

• Khao Sok passar som 
dags utflykt från Phuket, 
men är mer givande med 
ett längre besök. 
• Turer till Romanees 
varma källa anordnas av 
Hotel Khao Sok (www.
khao-sok-resort.com).

7 Nattsafari
Eftersom vissa 

djur arter, som lorier och 
leo pard katter, bara visar 
sig om natten, har natt
safari blivit ett po pu lärt 
sätt att få syn på dessa 
unika varelser. Ka no ter 
och bambu flottar an
vänds för att tyst glida 
ned för Sok floden.

8 Åka bambu-
flotte

Ta en tur längs Sok
floden på en unik farkost 
av bambu, och njut av 
träden, de prakt fulla 
bergen och djurlivet. 
Turen gör ett stopp 
för att äta lunch på en 
restaurang vid floden.

9 Djungel-
vandring

Följ en guide längs 
upp tram pa de sti gar 
genom den frodiga, 

otämjda djungeln. 
Vand ringens spännvidd 

är oslag bar, med grottor, 
vatten fall och sjöar.

6 Djur
Khao Soks nationalpark är 

ett paradis för fågel skå da re 
med flera exo tiska arter, bland 
annat näs horns  fåglar, kungs
fiskare (t.v.) och örnar. Här 

finns också många exotiska dägg
djur och man kan till och med få syn 
på kragbjörnar (s 34–35).

Khao Soks nationalpark ❮❮ 33
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Dagsutflykter

Utsikt från Koh Yao Yai

Stranden på Koh Racha Yai

1 Koh Kaew
KARTA H6 

En buddhastaty hälsar besökarna 
väl kom na till den här lilla ön, som 
är synlig från Phromthep udden. En 
kopia av Buddhas fotavtryck gör det 
här till en pilgrimsort för munkar. 
På andra sidan ön ligger ännu en 
buddhistisk helgedom och chedi.
 
2 Koh Racha

KARTA E4  
Den välkända dyk- och snork lings-
platsen Koh Racha består av två öar. 
Koh Racha Yai har några få bunga-
lower och restauranger. Här finns en 
fin strand, perfekt för stjärnskådning.  
Koh Racha Noi är mindre be byggd 
och har en klippigare kust. 

3 Koh Khai Nok
KARTA F3 

Den här ön bjuder också på härlig 
snorkling, med korallrev nära kus ten 
som viktigaste sevärdhet. Här får 
man ofta syn på de färgglada pa pe-
goj fis kar na. Det finns också en liten 
bad vik med vit sand och klippiga 
uddar. I små halmtäckta hyddor säljs 
upp friskande kokos vatten. 

4 Koh Yao Yai  
och Koh Yao Noi

KARTA F3  
På de här natursköna öarna i Phang 
Nga-viken finns halm täckta hus och 
gummi plantager, och frodig grönska 
överallt. Det är enklast att hitta logi 
på Koh Yao Noi, den mindre av de 
två öarna. Man kan hyra en kajak 
på hotellet och utforska de vackra 
klipp forma tionerna utanför ön. 
Alkohol säljs i allmänhet bara på 
hotell områdena. 

A n d a m a n -
s j ö n
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väst kusten. På stranden ligger en 
char mig restau rang som serverar 
fisk och skal djur samt thai ländska 
och väster ländska rätter. Öns östra 
sida är endast tillgäng lig för Eva son 
Resorts gäster. 

8 Koh Maphrao
KARTA L2 

Till de magnifika öde stränderna och 
vikarna på Koh Maphrao (”kokos-
nöts ön”) är det bara fem minuter 
med båt från Phukets östkust. 
Några omtyckta aktiviteter här 
är bad, snorkling och båt utflykter 
till mangrove skogarna längs öns 
kust. Ön har bara ett hotell, men 
homestay boende i familj erbjuds 
också.

Dagsutflykter ❮❮ 77

Kalkstensklippan Koh Tapu

Andlöst vackra Koh Phi Phi

9 Koh Khao Phing Kan
Ända sedan Mannen med den 

gyllene pistolen filmades här har 
få kallat ön Koh Khao Phing Kan 
(s 36) – det är under namnet James 
Bond Island som ön har blivit ett av 
Phukets popu lä raste dags utflykts-
mål. I när heten reser sig den be-
röm da kalk stens klippan Koh Tapu, 
”spikön”, ur havet.  

0 Koh Hae
KARTA J6

Tre kilometer utanför Phukets syd-
öst kust ligger ”korallön” Koh Hae, en 
vacker ö som omges av färg granna 
korall rev. På ön finns två långa sand-
stränder – Long Beach och Banana 
Beach. Den populäraste aktivi teten 
här är att utforska de stora reven 
som ligger ungefär 100 meter ut från 
stranden. 

5 Koh Phi Phi
KARTA L4–M6

Med racerbåt från Rassada hamnen 
är man på dessa öar inom en timme, 
och därefter kan man besöka Ao 
Maya på Koh Phi Phi Leh, Monkey 
Beach, och några av de mindre öar-
na i närheten. Ett stopp för lunch på 
Koh Phi Phi Don ingår i resan. Man 
har en underbar vy över sol ned-
gången från aktern på vägen tillbaka.

6 Koh Rang Yai
KARTA L1 

På den privatägda ön Koh Rang Yai 
finns det en pärlfarm som odlar tre 
olika sorters pärlor för export. Koh 
Rang Yai erbjuder också utomhus-
aktiviteter som camping, mini golf 
och luft gevärs skytte. Den som be-
sö ker ön kan också få se på när pär-
lor na odlas, skördas och för vand las 
till smycken. Guiderna lär dess utom 
ut hur man ser skillnad på äkta och 
oäkta pärlor. 

7 Koh Bon
KARTA J6 

En kvarts båttur från Rawai-
stranden ligger en liten bergig ö 
med en halv måne formad strand på 



k

Norra ön
Gammal regnskog, mangroveområden, viltreservat och 
oför störda stränder med gyllene sand, dit stora havs

läder sköld paddor återvänder varje år för att lägga 
ägg – på norra Phuket finns det enorma möjligheter 
att uppleva öns magnifika natur. Vandringsleder i 
djungel, en halvt begravd buddhastaty och pittoreska 
bad vikar är exempel på natursköna och historiska 

upp levelser, men här lockar även sevärdheter 
som tema parker, golfbanor och upphöjda rep
broar bland skogens trädkronor. Stränderna 
norr om Kamala är lugnare, mer avskilda och 
ligger närmare naturen för alla som vill ha mer 
utrymme, och ett lugnare tempo, på resan.

OMRÅDESKARTA
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Wat Prathong
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1 Phuket Boat Lagoon
KARTA K1 • 22/1 Moo 2 

Thepkasattri Road • 07623 9055  
• www.phuketboatlagoon.com
Lyxjakter från hela världen ligger 
för töjda i den här lagunen och ex klu
si va ma ri nan. Phuket Boat Lagoon 
öpp na des 1994 och hela kom plexet 
be står i dag av över 150 in rättningar 
som restau ranger, bu tiker och trä
nings lokaler. Boat Lagoon Resort 
er bjuder 300 rum, ut märk ta restau
ranger, tennis banor, pooler och ett 
thai ländskt spa. 

2 Wat Prathong
KARTA C5 • Väg 402 • Öppet 

8–17.30 dagligen
Den halvt begravda buddha sta tyn 
lockar både troende och ny fik na tu
ris ter till den här platsen. Temp let 
bygg des på 1750talet och har haft 
så fram stå ende be sö kare som kung 
Rama V, år 1909. Man tror att det är 
över sväm ningar som har be gravt 
sta tyn. Den guld glän san de vilande 
buddha figuren är en annan stor se
värd het. I det färg granna templet 
finns också ett mu seum som visar 
his to riska föremål, bland annat verk
tyg som använts i tenn gruvorna och 
java ne siska dolkar. 

3 Khao Phra  
Thaeos kungliga  

skogsreservat 
Ett stort antal skyddade djur arter, 
och sällsynta och exotiska växter 
finns i den här gamla regnskogen. 
Här finns också flera naturstigar, 

två vackra vattenfall och ett re ha
bi lite rings center för gibbon apor. 
Khao Phra Thaeo förklarades som 
natur reservat 1969 och har en sär
skilt ovanlig palmart, Kerriodoxa 
elegans, som endast växer här. Den 
upptäcktes så sent som 1929. Till 
djur livet hör muntjaker, gibbon apor 
och flyg hundar, men även ormar och 
vild svin (s 20–21). 

4 Sirinats nationalpark
Den orörda kusten längs Phu

kets nordvästra kust är skyddad som 
nationalpark. Varje vinter kom mer 
sto ra havs sköld paddor hit för att 
lägga sina ägg i sanden, och vid den 
norra änden av national parken hittar 
man ursprunglig mangrove skog. 
Ovan för mangrove träden har man 
byggt en 800 meter lång gång bana 
av trä som har blivit en popu lär na
tur stig. Sirinats nationalpark skyd
dar även de orörda stränderna Mai 
Khao, Nai Yang och Nai Thon, som 
är någonting helt annat än de livliga 
turist stränderna (s 22–23). 

Norra ön ❮❮ 91

Kustlinjen i Sirinats nationalpark

Rader av lyxjakter förtöjda i Phuket Boat Lagoon
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Palmkantade Bang Tao-stranden

HAVSSKÖLDPADDOR

Under äggläggnings perioden från 
novem ber till februari åter vänder havs
sköld paddor (som den enorma havs
läder sköld pad dan) till Phukets nord
västra stränder – samma plats där de 
föddes – för att lägga sina ägg. Strän
derna Mai Khao och Nai Yang är två av 
dessa platser, där sköld paddorna lägger 
ägg och sedan begraver dem i san den 
för att skydda dem tills de kläcks.

7 Ridning på Bang Tao-
stranden

KARTA B6 • Öppet 9–17.30 dagligen 
• Inträde
Ta en ridtur på hästar från Phuket 
Laguna Riding Club i den vackra 
gyllene sanden på Phukets näst 
längsta strand. Turen bjuder på 
fan tas tiska foto möjlig heter och är 
nå got av ett äventyr, med hästar som 
skrit tar, travar eller galopperar ute i 
vatt net medan man passerar genom 
det fantastiska land skapet. Alla kan 
del ta i ridturen – från erfarna ryttare 
till nybörjare, som tas väl om hand 
av erfarna guider – och all ut rustning 
ingår.

8 Blue Canyon  
Country Club

KARTA C3 • 165, Moo 1 Thepkasattri 
Road, Thalang • 07632 8088 • www.
bluecanyonphuket.com
Golfintresserade öser lovord över 
Blue Canyons böljande fair ways, 
höga träd och excep tionellt väl
skötta greener. De två pittoreska 
mäster skaps banorna som finns här, 
Canyon och Lakes, är först klassiga. 
På Canyon banan har Johnnie Walker 
Classic spelats tre gånger, med 
många fram stående spelare. Det 
17:e hålet på Canyonbanan anses 
vara ett av de 500 bästa i världen, 
enligt tidningen Golf Magazine. För 
den som inte är så intresserad av 
golf har golf klubben även en spa
anläggning och restaurang. 

5 Laem Singh-stranden
KARTA G1 

Den här vackra och avskilda stran
den med frodiga palmer och stora 
stenar känns som en hemlig liten 
vik. Men trots att den inte syns från 
vägen, och trots att man får gå hit 
längs en gans ka så brant stig, så 
är Laem Singh en populär strand 
året runt, och det är särskilt mycket 
folk här un der hög säsong. Runt de 
steniga par tier na i vattnet råder per
fekta för utsätt ningar för snorkling, 
och de rustika strand serveringar na 
erbjuder både skugga och färsk fisk 
och skaldjur. 

6 Thalangs national-
museum

KARTA D6 • Thalang • 07631 1025  
• Öppet 8.30–16 dagligen • Inträde  
• www.finearts.go.th
År 1785 hjälpte två thai ländska 
kvin nor till att försvara Phuket mot 
in va de rande burme siska sol da ter 
(s 40–41). De hedrades för sitt mod 
med det här museet och Hjältinne
monumentet (s 43). En stor skulptur 
från 800talet som föreställer den 
hin duiske guden Vishnu står i entrén 
till museet. Utställningarna berättar 
bland annat om Phukets gruvhistoria 
och om öns havs nomader. 
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EN DAG PÅ NORRA PHUKET

Gibbonapor under rehabilitering

Se karta s 90

FÖRMIDDAG

Hyr en bil för dagen, om du inte 
har hyrt en sedan tidi gare, för den 
här resan inne bär långa avstånd. 
Ta med bra skor, bad kläder och 
hand duk. Bör ja med ett besök 
vid templet Wat Prathong (s 91), 
där traktens buddhister vördar 
den gyllene och halvt begravda 
buddha skulpturen. Templet lig
ger en bra bit inåt lan det, så 
det är inte lika mycket folk här 
som vid Wat Chalong. Fortsätt åt 
öster till när belägna Khao Phra 
Thaeos kungliga skogs reservat 
(s 91), en av de sista kvar varande 
natur liga miljöerna för exotiska 
djur på Phuket. Här kan man 
parkera bilen vid vatten fallet 
Bang Pae (s 94) och äta lunch på 
någon av restau rangerna nära 
par keringen. Men det är ännu 
tr ev ligare att köpa med sig mat 
och ha pick nick i skuggan vid 
vattenfallet.

EFTERMIDDAG

En kort promenad från vatten
fallet Bang Pae ligger re ha bi li
te rings projektet för gibbon apor, 
där apor som tidigare har hållits 
i fången skap för bereds för ett 
liv i det fria. Man kan iaktta de 
fasci ne rande djuren från en 
utsikts platt form och även adop
tera en gibbon unge för en liten 
sum ma, och se till att djuret får 
den om sorg det behöver. Den 
som har ork kan vandra längs 
en åtta kilo meter lång djungel
led till Ton Saivattenfallet. När 
det är dags för något att äta kan 
man besöka nå gon av de fly tande 
re stau ranger na i man grove träs
ken längs kus ten, som också är 
ett skyd dat om råde. Åter vänd till 
hotel let innan det blir alltför sent.

9 Mai Khao-stranden
Den här elva kilometer långa 

stranden (s 23) med gyllene sand, 
palmer och tallar ligger i Sirinats 
national park. Bebyg gel sen är be
gränsad, och områdets resort hotell 
är utformade i samklang med de 
natur sköna om  giv ningar na. På som
rarna kan vågorna här vara väldigt 
höga, men man kan alltid prome nera 
längs den vackra stran den – allt som 
oftast med fåglar som enda sällskap.  

0 Rehabiliterings projektet 
för gibbonapor

Centret grundades 1992 för att re ha
bi li tera vit handade gibbon apor och 
åter införa dem i deras ursprungliga 
miljöer och samtidigt sätta stopp 
för att olagligt använda djuren som 
turist attraktioner och husdjur. Man 
kan skänka en liten summa och 
adop te ra en gibbon apa som har 
räddats från fångenskap (s 20–21).
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