
1. dag 
Danmark-Phuket 
I løbet af dagen er der afgang 
fra Kastrup, Billund eller 
Ålborg med skift undervejs til 
Phuket. 

2. dag 
Phuket 

I løbet af formiddagen er I 
fremme på Phuket, hvor der 
er transfer til hotellet. 
Hotel: Premier Bantho Beach 
Resort 3+* eller lign. i 

sup.værelse. Morgenmad 
inkl. 

3. dag 
Andamanhavet 

Efter morgenmaden går det 
til Patong beach hvor Star 
Clipper ligger klar. 

Efter indkvarteringen i den 
bekvemme kahyt går det ud i 
det smukke Andamanhav. 
Overnatning og måltider: 
Ombord 

4. dag 
Andamanhavet 
I dag krydses mellem de 
mange øer f.eks. Koh Lipe, Koh 
Adang, Koh Rawi, Koh Butang, 

Koh Tanga,Koh Taratao og Koh 
Chuka 

Overnatning og måltider: 
Ombord 

5. dag 
Penang 
Der sejles videre til Penang 

hvor der angres op i 
Georgetown.  

 

 

  

 

Penang, der er en ø 
tilhørende Malaysia, er meget 
kinesisk inspireret med 
mange templer og klanhuse.  

Her gode indkøbsmuligheder 
og der er masser at opleve. 
Overnatning og måltider: 
Ombord 

6. dag 
Tarutao nationalpark 

Der sejles nu rundt i den 

sydligste nationalpark i 
Thailand der hedder Tarutao, 
der består af 61 maleriske 
øer - mange er beboede og 
hele området er utroligt 
smukt. 

Overnatning og måltider: 
Ombord 

7. dag 
Nordpå 
I dag går det nordpå og 
området vrimler med smukke 
palmeøer og krystalklart 
vand. 

Overnatning og måltider: 
Ombord 

8. dag 

Phang Nga Bay og Koh 
Hong 
Turen nærmer sig området 
omkring Koh Lanta med nye 
flotte udsigter og masser af 
interessante øer. 

 
I har sikkert set James Bond 
øen på film med de 
fantastiske sandstensklipper 

og her finder vi også Pee Pee 
øerne. 
Overnatning og måltider: 
Ombord 

 

 

 

 

 

 

9. dag 
Similanøerne 
De smukke øer nord for 
Phuket og op imod grænsen 
til Burma er også et flot 
område, så der sluttes af på 

bedste måde.  
Overnatning og måltider: 
Ombord 

10. dag 
Phuket 
Så går turen hurtigt mod 
Phuket hvor selv tager en 

taxa til hotellet. 

 
10-14. dag 
Phuket 
Vi har indlagt en række 
slappe af dage på vores 
dejlige hotel, der ligger 
direkte til havet i et meget 

roligt område af Phuket, 
inden turen går hjemad mod 
Danmark. 
Hotel: Premier Bantho Beach 
Resort 3+* eller lign. i 
sup.værelse. Morgenmad inkl 

 

Vi kan ændre længde og/eller 
hotel efter jeres ønsker. 

14. dag 
Phuket-hjemad 
I løbet af aftenen er der 
transfer til lufthavnen, hvor 
der er hjemrejse med skift 
undervejs. 

16. dag 
Danmark 
i løbet af morgenen eller 

formiddagen er I hjemme 
igen efter en fantastisk tur. 

 

 

 

 

 

STAR CLIPPER:  PHUKET – PENANG - PHUKET 


