
10 nye sider ved Phuket
Phuket er et av verdens mest populære og sjarmerende vinterdestinasjoner – og det er ikke så vanskelig å skjønne hvorfor.
Denne strålende øya har alt du trenger for å få en behagelig ferie, og enda litt til.

Øya og provinsen Phuket er en favoritt for verdens vinterturister. Her får du ti tips om hvordan du finner Phukets magiske perler:

1. Et spennende reisemål
Denne perlen av en øy ligger bare fem minutter unna Rawai-stranden på sørøstkysten av Phuket, der du kan leie en såkalt longtail-båt. Koh
Bon er en liten skatt, godt kjent for sin lange og rette sandstrand og et rikt dyreliv, med blant annet øgler, fugler og eremittkreps.
Adresse: Ti minutter med båt fra Rawai Beach i Mueang Phuket District.
http://www.phuket.com/phuket-magazine/koh-bon.htm#promo

2. Mat for kjennere
Acqua Restaurant er en kulinarisk opplevelse med en blanding av lokale og internasjonale smaker. Ferske ingredienser og en meny inspirert
av det italiensk kjøkken gjør Acqua til et perfekt spisested. Menyen inneholder godbiter som tunfisk- eller sverdfiskcarpaccio – som smaker
nydelig!
Adresse: 324/15 Prabaramee Road
http://www.acquarestaurantphuket.com/

3. Et diskré og luksuriøst overnattingssted
Femstjernershotellet Sri Panwa ligger i en grønn og frodig ås i Sørøst-Phuket. Luksusstedet byr på kantløse bassenger, dampbad, utendørs



dusjanlegg og solsenger. Når du blir sulten, kan du gå på en fantastisk japansk restaurant – Baba Iki – som har flotte sushiretter.
Adresse: 88 Moo 8, Sakdidej Road
http://www.sripanwa.com/

4. Strandrestaurant med delikate cocktailer
XANA er Phukets stiligste restaurant eller «beach club» med DJ-er og cocktailer i verdensklasse. Restauranten fokuserer på internasjonal
«strandmat», det vil si smakfulle salater, sandwicher, hamburgere og sjømat. Her får du en opplevelse for livet!
Adresse: 10 Moo 4, Srisoonthorn Road
http://www.xanabeachclub.com/

5. En livsstil snudd på hodet
Trenger du et sted for ungene, er Upside Down House i Phuket en sikker vinner. Her er ting snudd på hodet; dere starter på taket og tar
trappene opp til inngangen – slik at det blir en forvirrende og festlig opplevelse. Snu kameraet opp-ned, så ser det ut som om du henger fra
taket!
Adresse: 50/11 Moo 5, Tambon Rassada
http://www.oneweirdglobe.com/destination-baan-teelanka-phukets-upside-house/

6. Eksotisk thai-tapas
Spania møter Thailand i den nyåpnede restauranten Quiplicious Food Bar i hjertet av Phuket. De små thailandske tapasene er virkelig
delikatesser – med for eksempel rødbetesuppe, bakt kylling med ost, kylling i karri og sopp med epler. Og gå ikke glipp av de søte dessertene
– hva med en is på pinne?
Adresse: Montree Road
https://www.facebook.com/quiplicious

7. Luksus-spa-øya
Naka Island er et butikkhotell på en privat øy i Phuket. Stedet er bare tilgjengelig med hurtigbåt fra Ao Por Grand Marina, en tur som tar cirka ti
minutter. Dette er et luksussted på sitt beste, omgitt av saftige kokospalmer og bred utsikt over smaragdgrønne Phang Nga Bay.
Adresse: 32 Moo 5, Tambol Paklok
http://www.nakaislandphuket.com/

8. Et velholdt stykke paradis
Stranden er rett og slett 150 meter med paradis på jord. Beroligende palmetrær og store granittfjell omgir denne stranden, som ligger cirka
fem kilometer sørvest for Patong. Prøv kajakkpadling på sjøen eller dykk ned til korallrevene i det asurblå havet!
Adresse: Thaweewong Road
http://www.phuket.com/island/paradise-beach.htm

9. Jungler og fosser for den aktive reisende
Nasjonalparken Khao Phra Taew er en oase med intakt regnskog, jungler og fosser. Prøv å klatre i trærne og opplev det uforglemmelige
dyrelivet. Her kan du støte på bjørn, hjortedyr og apekatter. Parken har også et rehabiliteringssenter for gibboner.
Adresse: Fem kilometer øst for Thalang
http://www.lonelyplanet.com/thailand/khao-phra-taew-royal-wildlife-forest-reserve

10. Lur deg selv med 3D
Kom tett innpå kunsten i Phuket Trickeye Museum, som byr på en tredimensjonal utstilling. Her får dere fantastiske bilder og et morsomt minne
for hele familien Rundt 100 malerier og skulpturer presenteres i teknikken «trompe-l’oeil», som skaper en eventyrlig 3D-effekt.
Adresse: 130/1 PhangNga Road
http://www.phukettrickeyemuseum.com/index.php/en/
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Om det thailandske turistbyrået
Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme
turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det
thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de
nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.


