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Phuket 
 

De provincie Phuket is een populaire bestemming in Thailand. Phuket bestaat onder andere uit het 
gelijknamige eiland Phuket en heeft als hoofdstad de stad Phuket. Phuket is befaamd voor de stranden, 
het aangename weer en de vele duikmogelijkheden. 

Hier kom je terecht in een tropisch paradijs met prachtige stranden, comfortabele hotels en een zeer 
ruim aanbod aan heerlijke adresjes om te eten. 

Er zijn verschillende manieren om Phuket te onderzoeken en verkennen. De meest mooie manier is per 
zeilboot. Het wordt niet voor niets het mooiste zeilgebied ter wereld genoemd. De meest waanzinnige 
kleuren komen voorbij als je langs de rotskusten van Phuket en zijn eilanden voert. Bijzondere 
duiklocaties als Similan en Surin komen voorbij, maar ook het ansichtkaarteiland Phi Phi in de Zee van 
Andaman. Met een kajak is het mogelijk wat meer privé op ontdekking uit te gaan en zo de rotskusten 
van heel dichtbij te bewonderen. Maar ook het huren van een speetboot of het boeken van een 
bootexcursie behoren tot de mogelijkheden. 

Phuket heeft een onderwaterwereld die absoluut de moeite waard is. Je kunt er snorkelen en duiken. Je 
kunt hier je duikbrevet halen ofgewoon een dagexcursie doen om onder begeleiding van een 
duikinstructeur de vissen en andere waterdieren van dichtbij te bekijken.  

Wie Phang Nga Bay bezoekt, zal overvallen worden door de schoonheid van deze plaats. In het 
wonderschone heldere water vaar je langs kalkrotsen en smalle inhammen die bijna kamertjes lijken.   

Er zijn ongeveer 29 tempels te vinden in Phuket. Bijzondere tempels zijn bijvoorbeeld ‘Wat Put Yaw’. Dit 
is een 200 jaar oude, zeer mooie tempel. In Ranong Road staat deze tempel met prachtig mooie 
mozaïeken onderdelen. ‘Wat Chalong’ is de meest belangrijke tempel van Phuket. Dit komt vooral door 
zijn grote afmeting en bijzonder mooi uiterlijk. 

Phuket stad heeft een mooie architectuur. Je ziet er een mix koloniale en Chinese invloeden. Veel 
huizen zijn gemaakt van hout, omdat vroeger het metaal veel te duur was. Vroeg in de ochtend is de 
beste tijd om Phuket’s oude stad te verkennen. Het is dan nog niet te warm en heeft u voldoende tijd 
om bijvoorbeeld een museum of heiligdom te bezoeken. 

Bovenop de heuvel Nakkerd Hills, tussen Chalong en Kata staat Phuket’s grote boeddha. Via een zes 
kilometer lange weg, is deze boeddha tebezoeken.   Big Buddha is opgedragen aan koning Bhumibol 
Adulyadej ter ere van zijn 80ste verjaardag. Het bestaat uit gewapend beton met daarover witte 
jademarmer. Hierdoor schittert de zon op dit enorme Big Buddha beeld wat het geheel nog meer 
aanzien geeft. 

Patong Beach en Bangla Road zijn eigenlijk de meest bekende uitgaans gebieden van Phuket. Patong 
Beach heeft overdag zijn strand en zonzoekers, maar ‘s avonds verandert alles hier in een 
uitgaansparadijs. Clubs, bars, winkels, restaurants, kraampjes, karaokebars, cabaret show, leuke 
excursies en heel veel neon verlichting maken van dit gebied een bruisende plaats. Bij Kata Beach is het 
allemaal wat knusser en rustiger. 
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Prijzen 
 

Prijs: 
Op basis van 2 personen kost het pakket: 
  

 Vertrek op dinsdag vanaf 21 Augustus t/m 31 Oktober € 899,- per persoon 
 Vertrek op ma, wo, do vanaf 21 Augustus t/m 31 Oktober € 959,- per persoon 
 Vertrek vanaf 01 Juli t/m 20 Augustus € 1299,- per persoon 
 Vertrek op vr, za, zo toeslag van € 75,- per persoon. 
 Eenpersoonskamer toeslag: € 195,-  
 Vertrek vanuit Brussel toeslag € 45,- per persoon 
 Vertrek vanaf 15 December t/m 31 Januari 2022, prijzen op aanvraag 

 
Inbegrepen: 
Intercontinentale retour vluchten Amsterdam – Phuket  
Accommodatie op basis van standaard tweepersoonskamer inclusief ontbijt 
12 nachten Amata Patong, Phuket 
Retour transfer luchthaven naar hotel 
Halve dag City trip met Engels sprekende gids 
AIG Insurance (aansprakelijkheidsverzekering). 
Luchthavenbelastingen 
Veiligheidstoeslagen 
Brandstoftoeslagen 
Vertrekbelasting Thailand 
 
Niet inbegrepen: 
Calamiteitenfonds éénmalig € 2,50 
Bijdrage G.G.T.O. € 7,50 per persoon 
Reserveringskosten éénmalig € 25,- 
Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 
Diverse verzekeringen 
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Amata Patong, Phuket 
 

Verblijf in Amata Patong, geniet van modern comfort  in het hart van Patong , op slechts vijf minuten 
lopen van de wereldberoemde wandelstraten van Bangla en op loopafstand van Patong Beach aan de 
westkust van Phuket in Zuid-Thailand. 

Of u nu alleen op vakantie bent of met vrienden en familie, Amata Patong biedt een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding met een verscheidenheid aan kamers voor verschillende budgetten. 

Amata Patong biedt kamers met uitzicht op de stad en het zwembad, evenals gedeeltelijk uitzicht op 
zee. 

U hoeft nooit ver te gaan om te genieten van de uitstekende faciliteiten in en rond Amata Patong, 
waaronder een groot zwembad en poolbar op de binnenplaats plus een zwembad en bar op het dak 
met uitzicht over Patong Bay. 
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