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Mahtavat kalliomaisemat, vesiputoukset ja vehreät   
palmut  tekevät Krabista unohtumattoman matkakohteen. 
Alue tarjoaa toinen toistaan upeampia luontoelämyksiä 
sekä pitkät rantahietikot nautinnolliseen rentoutumiseen. 

Etelä-Thaimaan länsirannikolla sijaitseva krabi on 
kuuluisa upeista hiekkarannoistaan ja mahtavasta 
luonnostaan  Merestä nousevat kalliomuodostel-

mat ovat kiipeilijöiden suosiossa ja kirkkaan 
sininen meri tarjoaa erinomaiset sukellus-

mahdollisuudet  krabi tarjoaa hyviä 
ravintoloita, edullisia ostosmahdolli-
suuksia ja letkeää iltamenoa 

KRABi

huA hin
Thaimaan idyllinen lomakaupunki Hua Hin on 
 ihanteellinen kohde rauhallista ja aurinkoista lomaa 
 etsivälle. Kaupungin pitkät ja valkeat hiekkarannat sekä 
sininen meri kutsuvat uimaan ja rentoutumaan.

hua hin rantakaupunki on suosittu paikallisten 
lomakohde ja ehkäpä siksi siellä onkin erinomai-
nen ravintolatarjonta ja hyvät ostosmahdollisuudet  
kaupunki on tunnettu herkullisista tuoreista 

merenantimistaan  Rantaloman vasta-
painoksi mukavaa tekemistä ovat retket 

kwai- joelle tai golf alueen kauniilla 
golfkentillä  yöeläjille erikoisuutena 
on hua hin kuulut yömarkkinat 

Wora Bura Resort & Spa 
Erinomainen sijainti yhdellä kaupungin parhais-
ta alueista uimarannan vieressä  Tilavat ja tyylik-
käät huoneet, luksus sviittejä sekä villoja omalla 
puutarhalla ja poreammeella  hotellin ravinto-
loista saa erinomaista thairuokaa, merenantimia 
ja allasbaarista pientä purtavaa  Myös ulkouima-
allas ja monipuolisia kylpyläpalveluja 

Hilton Hua Hin Resort SPA 
hyvä sijainti kaupungin sydämessä  pihalla upea 
laguunimainen uima-allas, josssa vesiliukumäki  
kauniisti sisustetuissa huoneissa kylpyhuone, ilmas-
tointi, iso jääkaappi, minibaari, kassakaappi, puhelin 
ja kaapeli-tv  Ravintoloissa monipuoliset ruokalistat  
Erinomaiset urheilumahdollisuudet: tennistä, squas-
hia, aerobiciä, kuntosalia  Myös kylpyläpalveluja 

Andaman Holiday Resort 
Sijaitsee klong Muang -rannalla puolen 
tunnin matkan päässä krabin kaupungista ja 
kuuluistalta Ao Nang -rannalta  huoneissa 
mm  kylpyhuone, wc, ilmastointi, satelliitti-
tv  hotellissa on kolme uima-allasta, park-
kipaikka, myymälöitä, kauneushoitola, 
autonvuokraus  

Tubkaak Resort 
Sijaitsee valkohiekkaisella Tubkaak Beachilla, josta 
avautuu upea näköala hong-saarille  Tunnelmalli-
nen thai-tyylinen sisustus teak-puisine lattioineen 
ja puuhuonekaluineen  huoneissa mm  kylpyhuone, 
wc, parveke, ilmastointi, satelliitti-tv  hotellissa on 
ravintola, uima-allas, parkkipaikka, sauna, myymä-
löitä, autonvuokraus 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 23 32
helmi 24 33
maalis 25 33
huhti 25 33
touko 25 33
kesä 25 32
heinä 25 32
elo 25 32
syys 24 32
loka 24 32
marras 23 31
joulu 23 31

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 21 32
helmi 23 33
maalis 25 34
huhti 26 35
touko 26 33
kesä 26 32
heinä 26 32
elo 26 32
syys 25 32
loka 25 32
marras 23 31
joulu 21 31


