
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. 

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 
Similan Island 
De smukke øer nord for 
Phuket og op imod grænsen 

til Burma er et flot område, 
med nogle af verdens bedste 
muligheder for dykning i 
meget smukke omgivelser. 
Overnatning og måltider: 
Ombord 

5. dag 
Hin Daeng 
Om morgenen besøges Hin 

Daeng der er et af de mest 
fantastiske dykkersteder der 
findes hvor der kan dykkes til 
en dybde på over 50 meter. 

 

 

Turen går videre mod det 
smukke område omkring Koh 
Rok Nok. 
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 – en del er beboede -  og 
hele området er utroligt 

smukt. 

Overnatning og måltider: 
Ombord 

7. dag 

Penang 
Der sejles videre til Penang 
hvor der angres op i 
Georgstown. 
 
Penang, der er en ø 

tilhørende Malaysia, er meget 
kinesisk inspireret med 
mange templer og klanhuse.  

Her er gode indkøbsmulig- 
heder og der er masser at 
opleve. 
Overnatning og måltider: 
Ombord 

8. dag 
På havet 
Det går sydover og øhavet 

forlades. 
Overnatning og måltider: 
Ombord 

9. dag 
Malacca 
Sejladsen fortsætter til 
Malaccastrædet hvor der  

 

 

 

 

 

lægges i det portugisiske 
kvarter der ligger ved havet, 
20 minutter fra byen pr. 
rickshaw. 

Byen er et mix af kinesisk, 
hollandsk og portugisisk 
kultur og en smuk og meget 
interessant by at besøge 

Overnatning og måltider: 
Ombord 
 
10. dag 
Singapore 

Turen ender med sejlturen til 

Singapore og da vi ikke 
kender den nøjagtige 
ankomsttid finder I selv til 
hotellet 
Overnatning: Hotel Village 
Albert Court ***+ 

11. dag 
Singapore 
Benyt dagen til at opleve den 

supermoderne by 
Overnatning: Hotel Village 
Albert Court ***+ 

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

13. dag 
Danmark 

i løbet af morgenen eller 
formiddagen er I hjemme 
igen efter en fantastisk tur. 

Landarrangementet kan 
ændres efter behov. 

 

 

 

 

STAR CLIPPER:  PHUKET – SINGAPORE 


