
Tio nya dimensioner av Phuket
Phuket är en av de mest populära och charmiga vinterdestinationer och det är inte svårt att förstå varför. Denna härliga ö ger
dig allt du behöver för en fantastisk semester, och mer därtill!

Ön och provinsen Phuket är en av favoriterna för vintern semesterfirare. Här är tio tips för att hitta till Phukets magiska pärlor:

1. Fly till en spännande ö
Koh Bun är en pärla som ligger bara några minuter från stranden i Rawai på den sydöstra kusten av Phuket, dit du kan ta dig med en longtail-
båt. Koh Bon är en liten skattkista, känd för sina långa sandstränder och stora variation av vilda djur med ödlor, fåglar och eremitkräftor.
Adress: 10 minuter med båt från Rawai Beach i Mueang Phuket District.
http://www.phuket.com/phuket-magazine/koh-bon.htm#promo

2. Mat för finsmakaren
Acqua Restaurant lovar en spännande kulinarisk resa med en blandning av lokala och internationella smaker. Menyn är Italieninspirerad och
erbjuder godsaker som carpaccio av tonfisk och svärdfisk, vilket gör Acqua till den perfekta matupplevelsen.
Adress: 324/15 Prabaramee Road
http://www.acquarestaurantphuket.com/

3. Avskild och lyxig resort
Den femstjärniga resorten Sri Panwa är belägen på en grön och lummig kulle i sydöstra Phuket. Infinitypooler, bastubad, utomhusduschar och
solbäddar är bekvämligheter som denna lyxiga resort erbjuder. När du blir hungrig finns det en fantastisk japansk restaurang – Baba Iki – med



ett utmärkt sushikök.
Adress: 88 Moo 8, Sakdidej Road
http://www.sripanwa.com/

4. Beach club och läckra drinkar
XANA är Phukets mest eleganta strandklubb med DJ:s och cocktails i världsklass. Restaurangen är inriktad på internationell barmat, vilket
innebär goda sallader, smörgåsar, hamburgare och skaldjur. Denna upplevelse kommer att ge dig minnen för livet!
Adress: 10 Moo 4, Srisoonthorn Road
http://www.xanabeachclub.com/

5. Livet upp och ner
Upside Down House i Phuket är en riktig höjdare för att underhålla barnen på semestern. Det är en uppochnervänd värld där man börjar på
taket och tar trapporna upp till ingången – en förvirrande och rolig upplevelse. Vänd kameran upp och ner och du kommer att hänga från
taket!
Adress: 50/11 Moo 5, Tambon Rassada
http://www.oneweirdglobe.com/destination-baan-teelanka-phukets-upside-house/

6. Exotiska thailändska tapas
I den nyöppnade restaurangen Quiplicious Food Bar Thailand i hjärtat av Phuket town möts Thailand och Spanien. Bland de små thailändska
tapasen erbjuds läckerheter såsom rödbetssoppa, ugnsbakad kyckling med ost, kyckling i curry och svamp med äpplen. Missa inte de söta
efterrätterna – vad sägs om en isglass?
Adress: Montree Road
https://www.facebook.com/quiplicious

7. Lyxig spa-ö
Naka Island är en boutiqueresort på en privat ö i Phuket, som bara kan nås med motorbåt från Ao Por Grand Marina-piren som tar ungefär tio
minuter. Denna plats ger lyx en helt ny dimension och ön är omgiven av frodiga kokospalmer och en aldrig sinande utsikt över den
smaragdgröna Phang Nga-bukten.
Adress: 32 Moo 5, Tambol Paklok
http://www.nakaislandphuket.com/

8. En bit av paradiset
Paradise Beach är helt enkelt 150 meter av paradiset på jorden. Lugnande palmer och stora granitklippor omger denna strand som ligger
cirka fem kilometer sydväst om Patong. Prova på att paddla kajak eller snorkla och upptäck korallreven i det azurblå havet!
Adress: Thawewong Road
http://www.phuket.com/island/paradise-beach.htm

9. Djungel och vattenfall för den aktiva resenären
Nationalparken Khao Phra Taew är en fantastisk oas med orörd regnskog, djungel och vattenfall. Prova på att klättra i träden och att uppleva
den oförglömliga faunan där du kan hitta björn, rådjur och apor. Parken är också värd för ett rehabiliteringscenter för gibbonapor.
Adress: Fem kilometer öster om staden Thalang
http://www.lonelyplanet.com/thailand/khao-phra-taew-royal-wildlife-forest-reserve

10. Lura dina ögon i 3D
Möt konst på nära håll på Phuket Trickeye Museum, ett interaktivt tredimensionellt museum. Detta garanterar fantastiska fototillfällen och ett
roligt minne för hela familjen. Över 100 målningar och skulpturer presenteras i trompe l'oeil-teknik som skapar en spännande 3D-effekt.
Adress: 130/1 Phangnga Road
http://www.phukettrickeyemuseum.com/index.php/en/
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Om Thailändska Turistbyrån
Tourism Authority of Thailand (TAT) grundades 1960 och var den första organisationen i Thailand med särskilt ansvar att främja turismen i
landet. Thailändska Turistbyrån i Stockholm etablerades 2002 och ansvarar för de nordiska och baltiska länderna. Thailändska Turistbyrån
tillhandahåller reseinformation till allmänheten, resebyråer och media och arbetar även för att uppmuntra invånare i de nordiska och baltiska
länderna att resa till Thailand. Läs mer om Thailändska Turistbyrån på www.tourismthailand.org/se.


