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Koh Samet är känd för sina otroligt 
vackra, kritvita sandstränder som möter 
det klara, turkosfärgade havet. Det är lätt 
att snabbt fatta tycke för Koh Samet och 
dess stränder. En av stränderna kallas för 
“paradisviken”- Ao Prao Beach. Efter att 
ha varit där förstår jag varför! Här råder 
lugnet och de som reser hit gör det för att 
slappa och koppla bort utomvärlden. 

Ön är nationalpark och inte speciellt stor, 
runt sju kilomenter lång och ca 2,5 km 
bred, vilket gör den perfekt för sköna 

promenader på de olika stränderna. 
Eftersom det är en nationalpark måste 
alla besökare betala inträdesavgift 
(200 Baht/person).

Unna dig en massage eller boka en 
snorkelutflykt runt ön för att upptäcka 
vad som egentligen gömmer sig under 
vattenytan. På kvällen sätter du dig på 
någon av öns alla mysiga uteserverin-
gar, dricker något gott och äter riktigt 
god mat. På Koh Samet kan du verkli-
gen njuta av livet!

Välkommen till Koh Samet - paradis ön

Koh 
Samet

1. Koh Chang
2. Koh Tao
3. Similand Island
4. Phuket 
5. Krabi/Ao Nang
5. Phi Phi Island
6. Koh Lanta 
7. Koh Samet
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White Sand Beach
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Fire limbo på White Sand Beach, 
törs du?

FAKTA
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7,5 km2
7/2,5 km
Rayong
ca 1.000 
ca 50.000
ca 5.000
20st
nov-mars
juli-okt
28° 
27°

Yta:
Längd/bredd:
Provins:
Invånare:
Turister/år:
Svenska turister/år:
Antal hotell:
Bästa tid att åka:
Regnperiod:
Lufttemp, medel:
Vattentemp,medel:
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Koh Samet är de sammets-
lena strändernas hem. På 
öns östkust ligger de vita 
sandstränderna uppradade 
som ett pärlband. På öns 
södra del är stränderna mindre 
exploaterade och i regel finare 
än de på öns norra del. För 
dig som vill testa på de olika 
stränderna finns det gångar 
mellan östkustens stränder. 
Vissa gångar är lättare att ta 
sig fram på än andra, men ge 
inte upp! Varje strand är väl 
värd ett besök! 

Sai Kaew Beach

Sai Kaew Beach ligger på Koh 
Samets nordöstra kust och är 
den längsta och mest populära 
stranden på ön. Här är det alltid 
full fart! Sysselsätt dig med 
någon av de vattenaktiviteter 
som finns, som att hyra en 
jetskii eller testa på parasailing. 
Här hittar du även öns bästa 
shopping med allt från kläder till 
smycken och leksaker. På kväll-
arna finns det många alternativ 
till restauranger och barer för dig 
som vill svänga dina lurviga in 
på småtimmarna. Vid Sai Kaew 
Beach finns det alltid någonting 
att göra, för stora som små!

Ao Tian Beach

Vill du koppla av på semestern, 
slå dig ner i en solstol och gräva 
ner fötterna i sanden är Ao Tian 
Beach perfekt för dig! Ao Tian 
Beach är en väldigt tyst och 
lugn strand där du slipper störas

av ett dunkande nattliv. Om du 
vill ha lite fart och fläkt i tillvaron 
kan du hoppa upp på en banan-
båt och se hur länge du kan 
hålla dig kvar. Ta dig någonting 
att äta på någon av hotellrestau-
rangerna och njut av semestern!

Vong Duen Beach

Vong Duen Beach är en populär 
strand som ligger mitt på öns 
östkust. Stranden är formad 
som en halvmåne. Den vita här-
liga sandstranden och det klara 
vattnet gör det lätt att kopp-
la av på semestern. Blir du för 
rastlös av att ligga på stranden 
kan du aktivera dig med någon 
av vattenaktiviteterna som finns, 
kanske hyra en jetskii. På Vong 
Duen Beach finns det många 
restauranger att välja mellan 
och trots att stranden inte har 
något riktigt nattliv så vaknar 
stranden till på kvällarna med 
alla mysiga uteserveringar som 
breder ut sig på stranden. Slå 
dig ner i en sackosäck och njut 
av semestern!

Ao Cho Beach

Ao Cho Beach är en liten strand 
som delas på mitten av en träpir.  
En mycket lugn och stillsam 
strand utan en massa turister. 
Njut av en härlig massage med 
utsikt över den vita sand-
stranden och det klara vattnet!

Ao Kiew Beach

Ao Kiew Beach ligger nästan 
längst söderut på Koh Samet 
och är en otroligt fin strand med 
den mjukaste sanden. Här ligger 
lyxresorten Paradee Resort & 
Spa med sitt härliga poolom-
råde med utsikt över stranden. 
Unna dig en dag på resortens 
spa eller sysselsätt dig med 
någon av alla de vattensporter 
som finns på stranden. 

Ao Wai Beach

På öns sydöstra kust ligger 
vacka och lugna Ao Wai Beach 
med sin vita sand. Hyr en kanot 
för att utforska ön eller stanna 
på stranden och ta det lugnt!

Ao Noi Na Beach

Ao Noi Na Beach ligger på öns 
norra kust. Trots närheten till Sai 
Kaew Beach är Ao Noi Na en av 
Samets lugnare stränder utan 
vare sig nattliv och andra oljud.

Ao Prao Beach

Ao Prao Beach kallas ibland 
för paradisviken och är den 
enda stranden på öns västkust. 
Avskild från de andra stränder-
na. Här kan du ta det lugnt och 
njuta av vackra solnedgångar. 
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Runt Samet finns en rad olika 
öar att göra dagsutflykter till 
för att snorkla, sola och bada. 
Dessa turer bokas vid de flesta 
stränderna. Det ingår oftast 
utrustning, dricka, frukt och 
ibland även lunch. Vill ni själva 
bestämma över tider kan ni 
boka er egen speedboat, dock 
kostar det en aning mer.

Koh Talu

Öster om Koh Samet ligger Koh 
Talu. En obebodd ö med kritvita 
sandstränder som passar 
utmärkt för snorkling med de 
vackra korallreven och det klara 
vattnet. Lugnt och skönt, lite 
folk och absolut inga strand-
försäljare. Ta med matsäck då 
det inte finns restauranger eller 
andra möjligheter att köpa mat.

Koh Kudi

Boendemöjligheter finns inte här 
men tält finns att hyra för 200 
Baht per person och natt för er 
som vill äventyra lite!

Koh Chan

Koh Chan (ska inte förväxlas 
med Koh Chang i Trat) ligger 
precis söder om Koh Samet. Vid 
öns södra kust kan du uppleva 
bra snorkling och är du intresse-
rad av att dyka är det bäst vid 
öns sydöstra kust. Här kan du 
stöta på fiskar som lejonfiskar, 
revhajar och stingrockor.

Koh Mun Nork

Koh Mun Nai

Strax norr om Koh Mun Nork 
ligger Koh Mun Nai. Här kan du 
snorkla, sola, bada och bara 
relaxa. Det finns inget boende 
på Koh Mun Nai så därför 
passar en dagsutflykt alldeles 
utmärkt! På Koh Mun Nai föder 
de även upp stora sköldpaddor, 
på öns sköldpaddsreservat som 
thailands drottning grundade en 
gång i tiden.

Vid Koh Kudi är snorklingen fan-
tastisk med sitt 200 meter breda 
korallrev och klara vatten. Ta dig 
även gärna upp på öns klippa 
för en härlig utsikt över både 
Koh Samet och Koh Kudi.

Med sin otroligt vita sandstrand 
och det härligt klara vattnet är 
det lätt att glömma bort verk-
ligheten hemma i Sverige för ett 
tag. Här finns även en restau-
rang tillgänglig för den som inte 
förberett någon matsäck för 
resan. För dig som vill snorkla är 
förutsättningarna ypperliga. Med  
klart vatten, färgglada fiskar och 
sköna koraller att kika på.
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En semester full av sol och 
bad är aldrig fel, men ibland 
kan det börja krypa i kroppen 
av rastlöshet och då kan en 
dagsutflykt göra susen! Runt 
om Koh Samet ligger det några 
öar att åka till för mer sol och 
bad men även för snorkling! 
Det finns lite olika utflykter 
att välja mellan, så du hittar 
säkert din favorit! Så packa 
ner badkläderna och kameran 
i ryggsäcken och hoppa på en 
speedboat! 

Äventyrstur till grannöar

Under en dag tar du dig till de 
närliggande öarna runt Koh 
Samet. Upplev de härliga korall-
reven runt om Koh Samet och 
de närliggande öarna och se hur 
många olika fiskarter du lyckas 
hitta! Kanske hittar du Nemo 
och hans vänner! Du får även 
besöka sköldpaddsreservatet 
på ön Koh Mun Nai där de föder 
upp stora sköldpaddor. Det är 
thailands drottning Sirikiti som 
ligger bakom den goda gärnin-
gen som startat projektet! Innan 

Upptäck Koh Samet

Om du vill hålla dig i närheten av 
Koh Samet och se hur resten av 
stränderna ser ut på ön så finns 
det en dagsutflykt som tar dig 
runt hela ön på cirka tre timmar. 
Med en speedboat tar du dig 
mellan de olika stränderna för 
bra fotomöjligheter. Vid Ao Prao 
Beach, på öns västkust, stannar 
du till för att njuta av lite sol, bad 
och snorkling. Ett perfekt stopp 
för dig som vill varva ner och 
bara koppla av på västkustens 
enda, men mycket vackra, 
strand. För 400 Baht per person 
får ni, förutom en rolig upplev-
else, snorklingsutrustning med 
simfötter, frukt och vatten att 
dricka. Känner du att det här 
är en bra utflykt för dig går den 
att boka på någon av Samets 
stränder, troligtvis på stranden 
du bor på!

du åker vidare och tillbaka till 
Samet besöker du fisk-
odlingen där du ser både fiskar 
och sköldpaddor. Passa på att 
mata dem så blir de glada! Utfly-
kten finns i olika varianter där du 
besöker antingen tre, fyra, fem 
eller sju öar. 
Kostnaden för kalaset ligger 
mellan 500 och 1200 Baht.
I priset ingår snorkelutrustning 
med simfötter, frukt, läsk, vatten 
och lunch. 
Utflykten går att boka på de 
flesta stora stränder, leta efter 
företaget Sinsamuts flerfärgade 
skyltar.

Ao Prao Beach

Utflykt i solnedgången

Solnedgångar är alltid vackra 
att se på och det har Sinsamut 
Group Tours tänkt på! Den 
här utflykten utspelar sig vid 
solnedgång, mellan 16.00 till 
18.30 på kvällen. En speedboat 
tar dig till västra sidan av ön, 
till Ao Prao Beach, där du kan 
ta det lugnt och njuta av den 
vackra solen som sakta går ner 
för dagen. Utflykten kostar 400 
Baht per person och i det priset 
ingår snorklingsutrustning med 
simfötter, vatten att dricka och 
frukt att tugga på. Precis som 
alla andra utflykter går denna 
att boka på de flesta av Koh 
Samets alla vackra stränder.

Fiskeutflykt

Om fiske intresserar dig mer än 
sol, bad och snorkling erbjuder 
New Happy Tour en fiskeut-
flykt för dig! Under kvällen, från 
klockan 18.30 till midnatt, ger 
du dig ut med båt för att fiska 
efter bland annat bläckfisk. 
En upplevelse du sent kom-
mer glömma och definitivt inte 
kommer kunna uppleva hemma 
i Sverige! Äventyret kostar 500 
Baht per person och då finns 
det fiskeutrustning på båten 
som du får använda dig av. 
Under resan ingår det kaffe och 
vatten och det lagas fräsch mat 
på båten för dig som är hungrig. 
Bra att känna till är att det fak-
tiskt finns toalett på båten om 
behovet uppstår! Denna utflykt 
går bland annat att boka på Ao 
Cho Beach. 
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Parlör svenska - thai
Bröd - Ka-nomm pang 
Det gör inget - Mai penn rai
Utlänning (turister) - Farang
Frukt - Pom la mai 
Frimärken - Sateam
Gränd/sidogata - Soi
Hej - Sa-wat-dii ka / (män khrap)
Hej då - Laa gon
Hjälp! - Chuey duey
Hur mår du - Sabai dii mai
Inte starkt - Mai Pet
Ja / Nej - Chai / Mai chai
Jag förstår inte - Mai kao jai 
Jag pratar inte thai - Poudd 
thai mai pean

Kaffe/Te - Gaa-fae/Chaa
Ö - Koh
Liten - Noi / Stor - Yai
Notan tack - Check bin, khit tang
Pratar du engelska - Khoon poot 
paa-saa ang-krit daai mai

Ris - Kaow 
Rött/Vitt vin - Waj dääng/Waj kao
Sallad - Sa-lat

Soppa - Soop 
Starkt - Pet
Tack - Khop khun ka/khrap (män)
Ursäkta mig - Kho tot
Vad kostar det - Tow rye
Var finns toaletten - Hong nam 
yu ti nai?

Vatten - Nam / 
Vatten fall - Nam Tok
Vill du hjälpa mig - Chuey duey 
Vill inte ha - Mai ow
Väg - Thanon
Tempel - WAT
Ägg - Kai
Öl - Bea 
Byt ut för olika rätter
Fisk - Pla
Kyckling - Gai
Grönsaker - Phak
Korv - Sai grok
Räkor - Kung
Fläsk - Moo
Biff - Nuea
Nudlar - Kuay-tieow

Räkna
Ett - Nueng
Två - Song
Tre - Sam
Fyra - Sii
Fem - Haa
Sex - Hok
Sju - Jed
Åtta - Pad
Nio - Gao
Tio -Sip
Elva - Sip et
Tolv - Sip song
Tretton - Sip sam...

20 - Yee sip
21 - Yee sip Et

100 - Nueng roi
200 - Song roi
1000 - Nueng pun
2000 - Song pun
2500 - Song pun ha roi et
10 000 - Nueng muen

fler än 3000 hotell att boka i Thailand klicka här!>>>

hotell
till bästa

pris!

HOTELBOOKING
-24 Hour- Best value- Great deals

PLEASEDISTURB

3000 hotell i Thailand, från 50 kr/natten



BANGKOK

PHUKET

Chiang Mai

Chiang Rai

Ubon Ratchathani

Sukhothai
Phitsanulok

Buri Ram

Lopburi
Nakhon Ratchasima

Surin

Sakon Nakhon
Udon Thani

Khon Kaen

Koh Tao
Koh Phangan
Koh Samui

Koh Chang

Koh SametCha Am
Hua Hin

Nakhon Si Thamarat

Krabi

Trang

Chumphon

Prachuap 
Khirikan

Songkhla
Hat Yai

Phetchaburi

Kanchana Buri

Pai
Mae Hong Son

Ayutthaya

Sathun
Koh Lipe

Phi Phi Island Koh Lanta

Phang Nga

Ranong

Khao Lak

Surat Thani

Pattaya

Chantaburi
Trat

Rayong

KAMBODJA

LAOS

BURMA

MALAYSIA

VIETNAM

Ratcha Buri
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På White Sand Beach finns den bästa shoppingen

Till Koh Samet åker du inte för 
att shoppa, men det finns ändå 
en rad olika ställen där du kan 
göra en del fynd. Vid de större 
stränderna finns det lite enklare 
shopping att spana in, som 
strandkläder och leksaker. Vill 
du åt den största shopp-ingen 
på ön finns den vid Sai Kaew 
Beach, på öns nordöstra kust. 

Sai Kaew Beach
Om du vill hitta dina fynd är det 
till Sai Kaew Beach du  ska bege 
dig! Det är här som den främsta 
shoppingen på ön finns, både 
vid stranden och i staden bakom 
stranden. Här hittar du det mesta 
du kan tänka dig behöva under 
din semester, och lite till! Kanske 
hittar du några fina presenter 
till de nära och kära hemma i 
Sverige, eller kanske lite souve-
nirer för att minnas din tid här på 
Koh Samet. Här hittar du kläder, 
saronger, badkläder och badlek-

saker. Det finns även ett stort 
utbud av solglasögon, smycken, 
väskor och vykort att skicka 
hem till Sverige. Går du bakom 
stranden, till den lilla staden, 
finns det två stycken 7-Eleven 
där du kan köpa godis, dricka 
och annat gott att tugga på. Är 
du inte i behov av någonting att 
tugga på kan det alltid vara skönt 
att kliva in på 7-Eleven för att 
svalka sig i deras luftkondi- tion-
erade butik. Här hittar du även 
optiker. 

Minimarts
Vid vissa stränder på ön finns 
det så kallade minimarts. Dessa 
ser oftast ut som en 7-Eleven 
och har oftast ett rätt så likt sorti-
ment. Dessa småaffärer finns en-
dast vid de lite större stränderna 
dit flest turister kommer. Här hit-
tar du bland annat dricka, glass, 
godis, strandleksaker och annat 
smått och gott.

På Vong Duen Beach finns det 
några olika minimarts utspridda 
längs stranden, bland annat 108 
Shop samt några lokala. Här 
hittar du badleksaker, hattar, 
vykort, lite souvenirer och enklare 
strandplagg. Rör du dig söderut, 
till Ao Tian Beach, hittar du även 
här en minimart som heter Fresh 
som är väldigt lik 7-Eleven. Där 
finns det även datorer du kan 
låna för 2 Baht per minut. På Ao 
Wai Beach, ännu längre söderut 
på ön, finns det en väldigt liten 
minimart på Samed Ville Resort 
där du kan hitta enklare saker.

Shopping



När du kommer till en ö hoppar 
prisnivån plötsligt upp ett snäpp. 
Det handlar om att det mesta 
måste inhandlas på fastlandet 
för att sedan fraktas över med 
ett extra påslag som följd. Det 
rör sig inte om några gigantiska 
skillnader på priserna, men räkna 
med att allting kan bli några Baht 
dyrare på Koh Samet. Att åka 
song thaew en kortare sträcka 
på runt 10-15 minuter kostar 200 
Baht här, vilket är dyrt jämfört 
med fastlandet. 

Ser ut som 7-Eleven men inte 
samma breda sortiment. Glass, 
godis och strandleksaker finns!

I Thailand förväntas det att du 
ska förhandla om priset på vissa 
varor, att pruta. Det gäller även i 
de små butikerna på Koh Samet. 
Pruta bara om du har för avsikt 
att köpa en vara då det annars 
anses ohövligt.

Minimarts

Pruta

http://www.facebook.com/alltomthailand



Restauranger
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Restaurangutbudet är stort 
och Koh Samet är känt för 
god, färsk frukt och nyfång-
ad fisk och annan seafood. 
På strändernas restauranger 
hittar du mat som passar hela 
familjen, såväl thaimat som 
europeisk mat.

Nattliv - Sai Kaew Beach är 
stranden som gjort sig populär 
för alla barer som finns här. Här 
samlas både barnfamiljer samt 
de med packningen på ryggen. 
Är du sugen på att festa är det 
hit du ska bege dig! Här finns 
det en rad olika strandbarer och 
diskotek där du kan beställa din 
favoritdrink. På kvällarna kan du 
även njuta av en häftig eldshow 
som börjar runt kl 20.00 på 
stranden. 

Beach Bar
På Beach Bar kan du hänga hela 
natten och varva de goda drinka-
rna med ett parti biljard. Baren 
är rätt liten men det ger den en 
mysig känsla. Beach Bar hittar 
du i slutet av huvudgatan vid Sai 
Kaew Beach.

Pudsa Restaurant Vid Tubtim 
Beach, som ligger söder om 
Phai Beach, ligger restauran-
gen Pudsa Restaurant. Ett bra 
alternativ när du vill äta billig men 
god mat! Här kan hela familjen 
äta då de serverar hamburgare, 
pasta, thaimat och mackor till 
ett bra pris! Tubtim Beach är en 
lite lugnare och tystare strand 
som ger dig lugn och ro under 
middagen!

Vid grannstranden Phai Beach 
hittar du också lite barer som 
du kan slå dig ner vid. Här 
hänger det små drinkhinkar som 
girlanger och de är även upp-
hängda i ett träd på stranden 
vilket ser lite roligt ut! Hit ska du 
komma mellan torsdagar och 
söndagar som är de bästa party-
dagarna på Phai Beach. 

Tok´s Little Bar
En liten bar i början av Phai 
Beach. Hit kan du komma flera 
dagar i veckan då de oftast har 
ett nytt tema för varje kväll! 

Silversand Bar
På Silversand Bar, som är en av 
de mest populära barerna på ön

kan du njuta av eldshower på 
stranden eller bara svänga dina 
lurviga på deras stora dansgolv. 
Ligger på den motsatta sidan av 
stranden från Tok´s Little Bar. 

Indian Summer - Ao Noi Na
Om du har vägarna förbi Ao 
Noi Na Beach kan du besöka 
Indian Summer som är den enda 
restaurangen på ön som serverar 
indisk mat. Hit tar du dig med en 
song thaew och de öppnar kl 17!

Blue Sky På Vong Duens norra 
sida ligger Blue Sky Restaurant. 
Här kan du njuta av god mat 
på deras uteservering byggd ut 
över de klippiga stenarna, med 
en utsikt över hela stranden och 
havet!

Tom´s Pizza På Vong Duen 
Beach hittar du Tom´s Pizza & 
Bar där du, precis som namnet 
antyder, kan beställa både pizza 
och någon kall dricka när du slår 
dig ner på uteserveringen. Hit 
hittar du lätt med hjälp av den 
svenska flaggan som hänger 
utanför restaurangen. Flaggan 
var en present till restaurangens 
ägare från en svensk stammis!



Ploy Seafood Bar  
Ett måste för er som besöker 
Samet. 
Mitt på White Sand Beach.
Slå dig ner vid de låga 
borden på dynorna som ersatt 
solstolarna på stranden. Efter att 
du fått kontakt med en servitör 
följer du med fram till buffén där 
du pekar på det du vill ha. En 
stund senare levereras maten till 
ditt bord nygrillad och pinfärsk.

Efter en stund, när du ätit klart, 
börjar Thailands bästa eldshow. 
Vid vårt besök räknade jag till 13 
st eldjonglörer som uppträdde 
samtidigt!

Efter eld-showen kan de som 
inte vill gå till hotellet fortsätta 
dansa eld-limbo eller hoppa 
brinnande hopprep ackompan-
jerat till discodunk från 
högtalarna.

Ploy Seafood Bar
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Ploy Seafood, White Sand Beach

Placera din
annons här!

(storlek 90 x 123 mm)

Kontakt: info@alltomthailand.com

för endast

9.800 kr
6 månaders publicering



Sol och bad i all ära, men om 
du tröttnar på att ligga på 
stränderna hela dagarna kan 
du ge dig ut på havet istället. 
Runt Samet är det populärt att 
snorkla och det ordnas många 
olika dagsutflykter för dig som 
är sugen på att se öns marina 
liv. Utflykterna kostar mellan 400 
och 1200 Baht per person. En 
båttur runt Samet med alla fina 
stränder och samtidigt snorkling 
på de bästa ställena runt ön ko-
star 400 Baht/person. Turer till 
andra närliggande öar går också 
att boka. Välj mellan att besöka 
tre, fyra, fem eller sju öar för ditt 
snorkeläventyr. Fler öar = högre 
pris! Vill du uppleva solnedgån-
gen på öns västkust kan du åka 
på en Sunset trip runt ön för 
snorkling i skymningen, även 
den 400 Baht per person. 

Känner du för att se vad som 
egentligen döljer sig under 
vattenytan men vill stanna 
vid din strand finns det oftast 
snorkelutrustning att hyra vid 
hotellen till en billigare peng. 

Snorkling Vart dyker man?

Både dykning och snorkling ska 
vara bäst på öns västkust, vid 
Ao Prao Beach. Även utanför 
Ao Cho Beach och Ao Wai 
Beach ska det gå att dyka för 
att upptäcka öns östkust också. 
Dykföretaget som du bokar din 
dykutflykt hos kommer ta dig 
till de bästa dykplatserna. Det 
enda du behöver tänka på är 
att njuta och titta på alla häftiga 
korallrev, färgglada fiskar och 
allt annat roligt som gömmer sig 
nere vid havsbotten!
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Dykning

Känner du för att ge dig ut på 
djupare vatten och lämna gupp-
andet på vattenytan bakom dig 
finns det även dykmöjligheter 
runt om Koh Samet! Har du 
dykcertifikat sedan tidigare finns 
det dykutflykter att boka för 
cirka 2650 Baht per person. Du 
åker då ut med båt runt Koh 
Samet och genomför två dyk 
för att uppleva hur fiskarna lever 
vid havets botten. Upptäck alla 
grottor och hål du kan simma 
igenom och lägg märke till alla 
nya fiskarter och korallrev du 
hinner se! 

Har du ingen dykerfarenhet 
sedan tidigare finns det även 
kurser att gå för att förbereda 
sig för sitt stora undervattens-
äventyr! Kurserna är allt från två 
timmar till fyra veckor, du avgör 
hur mycket tid du har att lägga 
på dykningen! Under kurserna 
går ni igenom allt ni behöver 
veta innan ni ger er ut på öppet 
vatten. Ni lär er hur dykutrust-
ningen fungerar och allt ni be-
höver tänka på! Priserna varierar 
beroende på hur lång kursen är. 

Dykföretag finns på Koh Samet 
och en av dem ligger vid Phai 
Beach och heter Udi´s Dive 
Shop. Här jobbar trevliga 
Thanadet som gärna pratar om 
dykning och undervattensäven-
tyr med dig! På Udi´s Dive Shop 
hittar du en rad olika kurser att 
anmäla dig till. Thanadet tycker 
säkert att det är extra roligt att 
du kommer från Sverige, då han 
kan några ord på svenska efter 
några besök i Sundsvall!

Det finns olika platser på Samet 
som lämpar sig bra för dykning. 
Dock är vattnet inte så djupt 
här, runt 10-12 meter och sikten 
försämras efter att det regnat. 
Då kan dykföretagen ställa in 
sina utflykter, allt för att ge dig 
den bästa dykupplevelsen!

Dykfirmor på Samet
Snorkling vid stränderna

Koh Samet - dyk - snorkla www.alltomthailand.com



En avkopplande semester på 
Koh Samet blir fulländad med 
en härlig massage med utsikt 
över stranden och havet! Nu 
kan du verkligen passa på att 
ladda upp batterierna och se 
till att må riktigt bra på semes-
tern! På de finare hotellen finns 
det lyxiga spa-anläggningar 
att unna sig en dag på. Råkar 
du bo på ett hotell utan spa 
behöver du inte bli ledsen, på 
stränderna finns det massage 
att hitta till ett riktigt bra pris!

Massage på stranden

Vid de större stränderna, där 
boende finns, hittar du oftast 
små massagesalas där du kan 
njuta av en fantastiskt härlig 
fotmassage. Eller kanske passar 
du på att få en helkroppsmass-
age eller en thaimassage när 
du ändå är i Thailand! För 300 
Baht blir du ompyssland under 
en hel timme och kanske känner 
du dig som en ny människa 
efter det! Avslappnad och glad! 
Lägg dig ner, slappna av och 
njut av vågornas ljud under din 
massage!

Paradee Resort & Spa

På Ao Kiew Beach, på Koh 
Samets sydöstra kust, ligger 
lyxresorten Paradee Resort & 
Spa. Här kan du njuta av en dag 
på deras fina spa, Paradee Spa. 
Kanske kan du och din partner, 
eller bästa vän, få en massage 
tillsammans i deras dubbelrum! 
Rummen är inredda efter de fyra 
elementen; vatten, vind, eld och 
jord. 

Varje element har sin egen färg, 
exempelvis i jordrummet där 
färgen på gardinerna och andra 
tillbehör är röd. I vissa rum finns 
det även en ångbastu att sitta 
i. Alla rum har ett utomhusbad-
kar, en avkopplingsplats och 
en dusch med känslan av regn! 
Under behandlingarna används 
exklusiva produkter och för 
kroppsbehandlingarna används 
produkter som tillverkats speciellt 
för Paradee Spa. Resortens spa 
har öppet från klockan 10 på 
förmiddagen till klockan 19 på 
kvällen! Så välj din favoritdoft på 
massageoljan och vilken typ av 
massage du vill ha, sedan är det 
bara att njuta!
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är väldigt roligt med flätor och 
pärlor i håret! För en fläta får ni 
betala 10 Baht, så beroende 
på hur många flätor det blir kan 
priset variera! När flätorna sedan 
måste tas ur är håret härligt 
lockigt och dessutom finns 
prälorna kvar att leka med! Kan-
ske blir de till ett fint halsband 
som ett minne från semestern i 
Thailand!

Spa på stranden

När du avklarat din massage 
kan du passa på att bli lite extra 
tjusig på semestern! För 200 
Baht får du fötterna fixade och 
filade så att de blir lenare än 
babyhud! Du får bort all onödig 
hud från fötterna vilket kommer 
göra dina fötter gladare än 
någonsin! Du kan även passa 
på att få naglarna fina, både på 
händer och fötter! En pedikyr 
kostar 100 Baht, precis som 
en manikyr! Kanske vill du få 
naglarna målade med något fint 
mönster! Thailändskorna brukar 
vara väldigt duktiga på att måla 
fina mönster på naglarna, allt 
från palmer till fotavtryck. 
Har du barn med dig på resan 
brukar flickor ofta tycka att det
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Apotek / sjukvård På Sai 
Kaew-stranden och i Na Dan 
erbjuder souvernirshopp-arna 
ett begränsat utbud av läkeme-
del. Du hittar också ett mindre 
sjukhus/sjukstuga på ön, Koh 
Samet Health Center. Det är 
beläget mellan Na Dan och Sai 
Kaew-stranden. Engelsktalande 
läkare hjälper till med enklare 
åkommor samt att du hittar en 
del läkemedel här. Kliniker på de 
större stränderna.

Banker Det var inte länge se-
dan ATM (uttagsautomater) kom 
till Samet. De finns idag på de 
tre större stränderna. Eftersom 
de är få och inte alltid fungerar 
rekommenderar vi ändå att du 
har med dig en del kontanter för 
säkerhets skull. Pengarna i au-
tomaterna kan under vissa tider 
även ta slut. Det finns även ställ-
en som du kan växla pengar på 
längs de stora stränderna. Tänk 
på att kursen ofta är betydligt 
sämre än på fastlandet.

Turistinformation

Kriminalitet

Dricks

Post

Mellan Na Dan och Sai Kaew 
Beach ligger turistinformation-
en. Var beredd på att det kan 
vara något svårkommunicerat 
då engelskan inte når någon 
toppnotering hos personalen. 
Men de är hjälpsamma och det 
finns kartor att få. Prata med 
personalen på hotellet, de kan 
ge tips på vad du kan göra.

Thailand är ett land med överlag 
låg kriminalitet jämfört med 
andra länder runt om i världen. 
Det betyder inte att du ska 
lämna värdesaker som kamera, 
kontanter eller släktjuvelerna 
obevakade eller framme när du 
lämnar ditt rum. Använd hotell-
ets safety-box eller deponer-
ingsservice. På de flesta större 
hotell är det gratis. Var även 
rädd om ditt pass då det är 
omöjligt att lämna Thailand utan 
det. Nytt pass kan du bara få 
genom att personligen besöka 
ambassaden i Bangkok som har 
öppet måndag – fredag samt 
immigrationsmyndigheten. Det 
kostar dig både tid och pengar, 
runt 5000 Baht att få ett nytt 
pass.

städerskan 10-20 Baht/dag och 
får du hjälp med väskorna kan 
samma summa per väska vara 
en bra idé. På restaurang kan 
10% vara ett rättesnöre.

Att ge dricks eller inte är 
naturligtvis helt upp till dig. Men 
ett riktmärke kan vara att ge

Det finns ett litet postkontor 
som ligger bredvid Naga bunga-
lows och har öppet måndag – 
fredag 8.30-12.00 samt 13.00-
16.30, lördagar 08.30-12.00. 
Ett vykort till Europa kostar 15 
baht. Räkna med att det tar 
en vecka innan det landar hos 
mottagaren.
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Vägarna på Samet tillhör de sämsta tänkbara!

Apotek / post / bank



Hyra moped/MC
Det finns en rad olika ställen 
längs med de större stränder-
na som hyr ut mopeder. Ja 
det ska sägas på en gång att 
det handlar om lätt MC! De 
kostar 100-150 Baht i timmen 
eller 300-400 för en hel dag. 
Se till att du får låna en orden-
tlig hjälm och var försiktig när 
du kör. Väg-arna på Samet 
är inte att lattja med! När 
det regnar är de till och med 
farliga att färdas på.

H
O

U
S

E 
&

 C
O

N
D

O

FO
R

 S
A

LE

THAILAND
JULY 2012

http://issuu.com/rabalder/docs/house_for_sale_flippage?viewMode=magazine&mode=embed

Hus & lägenhets guide

Det är många som drömmer om 
ett andra hem i ett varmare land 
och Thailand är ett av länderna 
som vi Svenskar kan tänka oss 
att flytta till. 
-Börja med att bläddra i vår hus 
& lägenhets guide. 
-Här hittar du olika objekt, stort, 
smått, lägenhet, hus, nytt, andra-
hand, bara att flytta in! 

-Det är du värd!

För dig som söker hus 
eller lägenhet i Thailand.

klicka här!>>>



Pad Pak Goong, en mild favorit!

Thai mat
BESTÄLL
DIN MAT 
PÅ THAI!
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1. Tom Yam Kung - förrätt
Stark, syrlig soppa med stora räkor 
(mycket stark) 
Uttal på thai: [ tom jam kung ]

2. Tom Kha Gai - förrätt
Mild soppa med stora räkor (mild)
Uttal på thai: [ tom ka gaj ]
 

3. Khao Pad Gai - stekt ris
Stekt ris med kyckling, barnens favorit! 
(mild) Uttal på thai: [ kao padd gaj ]

4. Pad Thai Gai
Breda nudlar med kyckling (mild)
Uttal på thai: [ padd taj gaj ]

5. Pat Krapow Moo
Fläskfilé med lök, paprika, chili, vitlök 
& färsk “holy basil” (mycket stark) 
Uttal på thai: [ pat krapov moo ]

6. Yam Nuea
Syrlig strimlad biff i het ”sallad” med 
chili, vitlök, lime & färsk koriander 
(mycket stark) Uttal på thai: [ jam nö ]

7. Paneng Nuea
Biff i panengcurry med kokosmjölk 
& strimlade limeblad (stark)
Uttal på thai: [ paneng nö ]

8. Gai Satay
Currymarinerade kycklingspett 
med jordnötssås (mild) 
Uttal på thai: [ gaj sataj ]

Ett trevligt sätt att umgås hela familjen är att gå en kurs i hur man lagar thai-mat. 
Kursen innehåller ofta 4 olika rätter och passar familjen likväl den som reser själv. 
Du får en inblick i hur man hanterar råvaror från marknaden till att du sedan äter 
den mat ni lagat tillsammans, smaskens och trevligt!

OBS! Chilimarkeringen anger hur rätten tillagas i Thailand! Du kan alltid beställa med färre eller utan chili. 



Laga thaimat
Ett trevligt sätt att umgås hela 
familjen är att gå på en kurs i 
hur man lagar thai-mat. 
Kursen innehåller ofta 4 olika 
rätter och passar familjen 
likväl den som reser själv. 
Du får en inblick i hur man 
hanterar råvaror från början till 
att du sedan äter den mat du 
lagat, smaskens och trevligt!
Fråga på hotellet vart du kan 
vända dig!

Lär dig laga thai mat!

VARNING!
Annonserar du här når 
du majoriteten av alla 
som reser till Thailand!

info@alltomthailand.com

www.alltomthailand.com

Recept på Thaimat, 
drinkguide, bilder...

Drinkar med extra fjong...
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Glöm inte att hälsa till
alla där hemma. Skicka 
ett vykort eller ett mail!

Koh Samet www.alltomthailand.com

Fler guider att ladda ner på - www.alltomthailand.com

Oförutsedda utgifter 
på semestern? 

Hos fler än 4600 
ombud runt om i 
Thailand

Pengar på minuten* 
med Western Union 
Money Transfer

* Pengarna kan försenas eller tjänsten kan vara otillgänglig utifrån särskilda 
transaktionsvillkor, inklusive belopp som skickats, destinationsland, tillgänglighet 
av valuta, lagar och regler, ID krav, ombudets öppettider, skillnader i tidszoner, 
eller val av alternativ med fördröjd utbetalning. Ytterligare begränsningar kan 
förekomma. Se ”To Send Money”-formuläret för mer information.


