
 Plan rejsu: Phuket- wyspy Morza Andamańskiego - 
Phuket 

Phuket to bez wątpienia jedno z tych miejsc, które każdy powinien odwiedzić przynajmniej raz w 
życiu. Od wsi po niezwykłe wybrzeża i wyspy, zobaczysz wszystko, co najlepsze w Tajlandii: 
świątynie buddyjskie, wioski rybackie, oszałamiającą roślinność i wiele więcej! 

Obszar Phuket, a także zatoka Phang Nga i inne klejnoty Morza Andamańskiego, kryją jedne z 
najlepszych cudów całego kraju. Większość z nich jest dostępna tylko łodzią i oferuje naprawdę 
wyjątkowe wrażenia. Wiele miejsc doskonale nadaje się do snurkowania i nurkowania, podczas 
gdy inne szczycą się pięknymi połaciami piasku, na których można się położyć i zrelaksować, nie 
myśląc o niczym innym niż to, co istnieje wokół Ciebie. Odkryjmy piękno, które kryje się w tym 
małym zakątku Morza Andamańskiego dzięki naszej trasie rejsu po Morzu Andamańskim 



 

Dzień 1: Phuket 



 

Phuket Haven Marina [http://www.pyhmarina.com] znajduje się na wschód od Phuket, 
Mustrowanie na jacht odbędzie się od godz. 17:00. W dalszej kolejności dokonana zostanie 
odprawa załogi z podziałem na wachty, zaprowiantowanie, zapoznanie się z instalacjami 
jachtowymi oraz szkolenie „intro”. Kolacja integracyjna będzie podsumowaniem tego dnia. 

Dzień 2: Phuket – Phang Nga Bay 

http://www.pyhmarina.com/


 

Jednym z najbardziej znanych miejsc na północy jest wyspa Jamesa Bonda, znana z filmu 
„Człowiek ze złotym pistoletem”. Polecamy odwiedzić ją wczesnym rankiem lub o zmierzchu, gdyż 
w ciągu dnia jest pełna turystów. Natomiast Koh Panyee, które można znaleźć w pobliżu, to 
wioska rybacka zbudowana na palach pod gigantycznym klifem i fascynujące miejsce do jedzenia i 
kupowania pięknych lokalnych wyrobów rzemieślniczych. 

 



Dzień 3: Phang Nga Bay – Koh Hong – Krabi 

 

Najbardziej spektakularne jaskinie znajdują się na Koh Hong. Można tam spotkać stare obrazy 
statków i zwierząt na kamiennych ścianach. Następnie wybierzemy kurs na południe, do Krabi i 
zatoki Ao Nang Beach. Zatoka jest usiana kurortami, sklepami, restauracjami i klubami nocnymi. 
Na noc wybierzemy miejsce bardziej odosobnione, plażę Railay, do której można dotrzeć tylko 
łodzią. 

Dzień 4: Krabi – Koh Lanta 



 

Z Railay Beach popłyniemy na południe wzdłuż 70 małych wysp wokół Koh Lanta. Obszar ten 
oferuje obfitość plaż z białym piaskiem, rewelacyjne zalesione brzegi i fantastyczne dno oceanu do 
odkrycia. Koh Lanta jest daleko od Phuket i Krabi, ale zapewnia najspokojniejszą wersję Tajlandii. 
Odkryjemy spektakularne wapienne góry rozciągające się na południe oraz zanurzymy się w 
czystych wodach otaczających Koralową Wyspę. 

Dzień 5: Koh Lanta – Phi Phi Islands 

https://i2.wp.com/blog.boatbureau.com/wp-content/uploads/2019/08/Phra-Nang-Beach-Krabi-Thailand.jpg?ssl=1


 

Spektakularne pionowe klify opadające ponad błękitne morze zaprowadzą nas do idyllicznych plaż 
i tropikalnych lagun, które uczyniły słynne wyspy Phi Phi jednymi z najpopularniejszych wysp na 
świecie, zwłaszcza po tym, jak kręcono tam film Plaża z Leonardo Di Caprio w roli głównej . 
Możliwości snorkelingu i nurkowania są niezliczone. Ponadto na wiele klifów można się wspinać, a 
zachody słońca ze szczytu są naprawdę niesamowite! 

Dzień 6: Phi Phi Islands – Racha Islands 



 

Kontynuujmy naszą trasę rejsu po Morzu Andamańskim na wschód od wysp Phi Phi. Tutaj 
znajdziemy Wyspy Racha, 10 mil tropikalnego raju. Śnieżnobiały piasek i krystalicznie czyste 
wody, w których znajdziemy najlepsze warunki dla wędkarstwa i nurkowanie. To idealny czas, aby 
na chwilę odłączyć się od wszystkiego i podążać z dźwiękiem fal. 

Dzień 7: Phi Phi Islands – Koh Mai Thon 

https://i2.wp.com/blog.boatbureau.com/wp-content/uploads/2019/08/Khao-Sok-National-Park-Khlong-Sok-Thailand.jpg?ssl=1


 

Mała wyspa Koh Mai Thon ma plażę z podwodnym rajem raf koralowych i pięknym życiem 
morskim. Koh Rang Yai to wysepka z uroczą plażą i małą restauracją, ale pomimo wielu 
codziennych gości, nadal utrzymuje przyjemną, zrelaksowaną i przyjazną atmosferę. Z drugiej 
strony Koh Kai Nok to idealna piaszczysta wysepka. Piękna jak pocztówka i otoczona koralami, 
jest obowiązkowym punktem dla wszystkich miłośników nurkowania z rurką. Na koniec dnia 
przypłyniemy do naszej mariny w Phuket. Wczesniej musimy uzupełnić paliwo w jachcie a potem 
przygotować się na kolację kapitańską i podsumowanie rejsu. 

Dzień 8: Phuket 
To już koniec naszego rejsu i ostatnie wspólne śniadanie na katamaranie. Od godziny 9-tej należy 

wymustrować z jachtu, ale to nie powinien być koniec twojej tajskiej przygody. Teraz jeśli jest czas 

na coś innego, spróbuj dla przykładu nakarmić ryby z plaży Khai Nok! 
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