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För romantikern:

KOH KRADAN
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Triss i lugn
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Ta dig hit: Båtar avgår från
både Kuantungku och Pak
Meng på fastlandet. Kolla
avgångstider med en resebyrå för
att vara på den säkra sidan när
båtarna går. Det går även bra att
dela en longtail-båt med andra
resenärer. Resan tar ungefär en
halvtimme och det går att hitta en
longtail-båt för ca 200 kr.
Boende: Kradan Beach Resort
har 40 bungalower som kostar
300–900 kr, inklusive frukost.
På andra sidan ön ligger Paradise
Lost Resort, med bungalower för
120–300 kronor. Kalumé, 200–
300 kronor, sitter ihop med dyrare alternativet Coral Garden, som
än så länge har fem lyxiga bungalower för 1 000 kronor styck.
Lyxigast är Seven Seas Resort
med enorma sängar med plats
för fyra personer. 1 500–3 500
kronor. Varje bungalow har dusch

”Paradisstranden” på
Koh Kradan är enligt
många resenärer en av
landets bästa stränder.

Longtail-båtarna kommer
hela vägen in till Koh Kradan
när det är är flod.
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I Thailand växer hibiskusen
fritt i naturen. Bara att knipsa
av och sätta i håret.

Färskpressade fruktjuicer
säljs på barerna längs
med stranden.

Två timmar massage
kostar inte mer än
ungefär 250 kronor.

Tyska Matthias Legin
och Manuela Guth
på Koh Kradan.

EFUºOOTCBSBUWlTUSjOEFSQlzO 
.FOPNEVWJMMUBFOMjUUQSPNFOBE
QlUJPNJOVUFSHFOPNSFHOTLPHFO 
UBSEVTUJHFOTPNMFEFSUJMM4VOTFU
#FBDIQlEFOOPSSBTJEBOBWzO
)jSMJHHFSJUBMJFOTLB
SFTUBVSBOHFO0BTJT 
EjSjHBSFO-VDJPGSlO
.JMBOPTFSWFSBSTJOBWFE
VHOTFMEBEFQJ[[PSPDIIFNMBHBE
LPLPTOzUHMBTT4USBOEFOQlOPSSB
TJEBOjSPNHJWFOBWWBTTBLBML
TUFOTLMJQQPSPDILBOJOUFKjNGzSBT
NFEQBSBEJTTUSBOEFO.FOEFO
LBOjOElWBSBWjSEFUUCFTzLUBDL
WBSFEFOEjSLPLPTOzUHMBTTFO

KLAR PARADISVARNING!

med en inbyggd miniregnskog, där
du duschar utomhus bland minipalmer och andra växter.
Aktiviteter: På Koh Kradan är det
stillheten och lugnet mer än på
någon annan ö. De resenärer som
tagit sig hit vill gärna prata och
lära känna alla nykomlingar – det
är inte ovanligt att man stannar
här en månad eller mer för att
varva ner. Varje eftermiddag vid
ebb drar havet sig tillbaka hela
vägen till revets gräns 100 meter
från strandkanten, och då går
många resenärer på äventyrsfärd
för att se vad som gömmer sig
bland stenarna och i sanden. Att
bara ligga i en hängmatta under
en kokospalm och lyssna på syrsorna när skymningen sänker sig
gör att även den mest stressade
storstadssjälen kommer i samklang med naturen igen.
Info: kohkradan.com
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Therese Dannberg, Maja Helgesson,
Emma Johansson och Erika
Bengtsson från Falkenberg är
på sin första Thailandsresa.

LEDIG / Resor

KOH MOOK (KOH MUK)
L ,PI.PPL ,PI.VL jSNFTULjOU
GzSTJONFUFSMlOHBHSPUUB&NFSBME
$BWF TPNjSQPQVMjSBUUTJNNBJHFOPN
%FOGFNLWBESBULJMPNFUFSTUPSBzO
IBSUSFTUSjOEFSTPNEFULSJTUBMMLMBSB
WBUUOFUTMJDLBS*zWSJHUjSEFOLMJQQJH 
QSFDJTTPNLBMLTUFOTzBSOBSVOUPN
LSJOH1lIVWVETUSBOEFO)BE'BSBOH
#FBDIMBEEBSUKFKLPNQJTBSOB5IFSFTF
%BOOCFSH .BKB
)FMHFTTPO &NNB
+PIBOTTPOPDI
&SJLB#FOHUTTPO
GSlO'BMLFOCFSHCBUUFSJFSOBJOOBOEF
ESBSWJEBSFUJMMCFUZEMJHUMJWMJHBSF1IVLFU
'zSQl,PI.PPLºOOTJOHBCMJOLBOEF
OBUULMVCCBS)jSSlEFSMVHOFUClEF
EBHPDIOBUUNFELOBQQUQVMTIzKBOEF
BLUJWJUFUFSTPNTOPSLMJOH EZLOJOHPDI

MBHPNBOTUSjOHBOEFEKVOHFMWBOESJOHBS
*LPSBMMSFWFUVUBOGzSzOLBOEVTFMFP
QBSEIBKBS IBWTTLzMEQBEEPSPDI¬NFE
MJUFUVS¬WBMIBKFO WjSMEFOTTUzSTUBºTL
.BLBLFS WBSBOFS LOZUOjWTTUPSBTQJOE
MBS OjTIPSOTGlHMBSPDIGKjSJMBSCSVLBS
WJTBVQQTJHVOEFSFOUVSJHSzOTLBOQl
,PI.PPL0SLBSEV IZSEVFODZLFM
GzSLSPDITFSIVS¯UIFTFBHZQTJFT¯
¬VSTQSVOHTCFGPMLOJOHFO¬MFWFSQlzOT
zTUSBTQFUT1lLWjMMFOGlSEVJOUFNJTTB
TPMOFEHlOHFO5BEJHUJMM)BE'BSBOH
#FBDIPDI,P:BP7JFXQPJOU3FTUBVSBOU 
TPNNFETJOQMBUTQlLMJQQBOFSCKVEFS
EFOCjTUBVUTJLUFOzWFSCVLUFOPDI
TFHFMClUBSOBTPNIBSMBHUUJMMIjS%V
LBOPDLTlMZTTOBQlEFMVHOBSZUNFSOB
GSlO5IF#FBDI#BSTPNCMBOEBTNFE
WlHTWBMMFU

Ta dig hit: Färjor avgår runt klockan tolv från piren vid Kuantungku
på fastlandet. Överfarten tar en
halvtimme och kostar 15 kr. En egen
longtail-båt kostar ca 120 kr att hyra.
Boende: Charlie Beach Resort har många
bungalower där de billigaste under
högsäsongen kostar 200 kronor för två
personer. Ett par hundra meter bort ligger Mayow’s som förutom sin goda och
prisvärda thaimat även har bungalower

för 100 kronor. Ytterligare lite längre bort
ligger Mookie’s som hyr ut tält för 40
kronor. Femstjärniga Sivalai Beach Resort
har bungalower för 1 000–2 000 kr och
egen, kritvit sandstrand.
Aktiviteter: Så lite som möjligt är
melodin på Koh Mook! Dyknig, snorkling,
djungelvandring, cykling, paddling om du
känner att du måste röra på dig. Missa
inte solnedgången på Had Farang Beach.
Info: kohmook.com

MISSA INTE
SOLNEDGÅNGEN

Solnedgången på Koh
Mooks Had Farang Beach
är en säker pulssänkare.

För familjen:

För backpackern:

Koh Mook är en djungelö där
växtligheten bevarats, och
där du kan ta dig ut på
väventyrliga upptäcktsfärder.
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Danska familjen Per, Ide,
Nicoline och Tilde Hougaard
har redan bestämt sig för
att komma tillbaka till
familjevänliga Koh Ngai.

KOH NGAI
(KOH HAI)

L ,PI/HBJ ,PI)BJ jSTPN
LMJQQUPDITLVSFUGzSGBNJMKFS
%FOMlOHBIVWVETUSBOEFO FOBW
UWlTUSjOEFSQlzO QlzOTzTUSB
TJEBjSGVMMBWMFLBOEFCBSOJEFU
MlOHHSVOEB LSJTUBMMLMBSBWBUUOFU
4WFOTLBSOBTGBWPSJUz,PI-BOUB
MJHHFSCBSBFOUJNNFTClUUVS
OPSSVU PDIBMMU»FSTWFOTLBSPDI
BOESBTLBOEJOBWFSIBSCzSKBUTzLB
TJHUJMM,PI/HBJJTUjMMFU/lHSBBW
SFTPSUFSOBTPN
MJHHFSUjUUJOQl
WBSBOESBMjOHT
TUSBOEFOIBS
TXJNNJOHQPPMFS
PDIMFLQMBUTFSGzSTNlUUJOHBSOB
%BOTLB1FSPDI*EF)PVHBBSE
CFIzWFSJOUFPSPBTJHGzSBUUEzUU
SBSOB5JMEFPDI/JDPMJOFJOUFGSJWJM
MJHUWFSLBSWJMKBMjNOBEFUMKVNNB
IBWTWBUUOFU
¬%FUjSKVQFSGFLUGzSCBSOFOBUU
TOPSLMBIjS EFOIjSTUSBOEFOjS
TPNHKPSEGzSGBNJMKFS7JlLFSIJU
JHFOTjHFS1FS
%FUFOEBTPNFHFOUMJHFOTUzS
MVHOFUjSMKVEFUGSlOEFVU»ZLUTCl
UBSTPNUBSTOPSLMBSFPDIEZLBSFUJMM
EFPNHJWBOEFSFWFO%FUHlSjWFO
CSBBUUIZSBLBKBLPDIVQQUjDLB
zWjSMEFOQlFHFOIBOE.

LÅNGGRUNT,
KRISTALLKLART
VATTEN

Ta dig hit: En speedboat från
Pak Meng på fastlandet tar 30
minuter och kostar 70 kr, en
långsammare båtvariant tar dubbelt så
lång tid och kostar hälften så mycket.
Boende: Thanya Resort har en swimmingpool, fritt wifi-internet, en mysig
restaurang och bungalower som kostar 700–1200 kronor. Fantasy Resort
är största anläggningen och kostar
700–1 500 kronor (frukostbuffé ingår).
Mayalay Beach Resort kostar 500–800
kronor för en bungalow.
Aktiviteter: Snorkling, dykning och
paddling. Mayalay Beach Resort har
en tvåtimmars spabehandling för 250
kr där du först får en ”coffeescrub”.
Därefter masseras hyn med kokosnötolja, så både kropp och själ känns
som pånyttfödda.
Info: travelfish.org/country/thailand.
Klicka på ”Islands”.

Snabbfakta Trangprovinsen
Var: Koh Mook, Koh Kradan och
Koh Ngai ligger i Trangprovinsen i
Andamanska havet.
Ta dig hit: Du kan flyga från
Bangkok till staden Trang med
Air Asia för 250 kronor (enkel
resa), eller ta en buss (120 kronor, 12 timmar). Nattåget tar 14
timmar och kostar 140 kronor
i andraklasskupé. Minivan eller
taxi från Trang till båtpirerna Pak
Meng och Kuantungku tar cirka
en timme och kostar från 50
kronor och uppåt.
Ta dig runt: Det går longtailbåtar mellan de tre öarna (tar
mellan 30 och 60 minuter och

kostar 150–200 kronor.) Färja
från Koh Lanta går dagligen, på
olika tider, beroende på säsong
(kolla exakta tider med lokala
resebyråer).
Bästa tid: Högsäsong och det
bästa vädret är november till
slutet av mars, men de flesta
resorterna har öppet hela året.
Tips! Det går inte att ta ut pengar på öarna så se till att ta med
dig en rejäl bunt sedlar. Glöm inte
myggmedel! Myggorna håller sig
borta från stränderna, men trivs
en bit in på land. Om du bokar
boendet i förväg på internet får
du ofta 10–20 procents rabatt.

Koh Lanta

TRANGPROVINSEN
Koh Ngai
Koh Mook
Koh Kradan
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