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SIMILAN ISLAND - PARATIISISAARI 

Anne ja Janne olivat varanneet meille päivämatkan Similan Islandille uskomattoman halpaan hintaan. Puhuivat 

hotellirannassamme olevan matkatoimistovirkailijan ympäri ja saivat meillekin 3800 bth:n liput hintaan 1900 bth 

(55€/hlö)! Ällistyttävää, mutta hyväksyttävissä. Kiitos siitä! Olimme sopineet edellisenä iltana, että menemme 

aamiaiselle jo 6.45., jotta ehdimme syödä sen ennen kuin auto tulee hakemaan meidät. Elettiin maanantaita ja auto 

oli täsmällisesti paikalla klo 7.15. Lindien ex-naapurit ja ystävät Kukkoset olivat yllättäen samaan aikaan Kamala 

Beachillä ja olivat sitten yhdessä juonineet tämän matkan. Kukkoset odottivat meitä autossa ja 1,5 tunnin 

menomatka Khao Lakiin alkoi.   

 

 

Satamassa oli varsinainen härdelli, kun kymmenet pikkubussit tulivat samaan aikaan paikalle. Homma oli organisoitu 

hienosti. Meille annettiin turkoosit rannekkeet käteen ryhmämme merkkinä. Sitten meidät ohjattiin hakemaan 

räpylät  huoneesta, jossa ne oli luokiteltu koottain laatikoihin. Sen jälkeen odotti kahvi-, keksi- ja mehutarjoilu. 



 

 

Melko pian kävi kutsu lähteä liikkeelle. Noin 30-henkiselle ryhmällemme pidettiin ensin informaatio päivän reitistä ja 

ohjelmasta. Sitten veneeseen. 

 

Similan Island on kaukana Phuketista. Ensin vajaat 100 km autolla Khao Lakiin ja sitten vielä noin 70 (?) km 

pikaveneillä saarelle. Siksi tuo 55 euron maksu sisältäen lounas ym. tarjoilut oli varsin kohtuuhintainen. 



 

 

 

Tukka putkella pikaveneellä kohti paratiisisaarta. 

”Nautimme” vauhdista ja odotimme, että tulisimme perille. Lopultakin Similanin (sana tarkoittaa ”yhdeksää”) saari 

n:o 9 (Ba-ngu) ilmestyi eteemme ja ensimmäinen snorklaustauko oli edessä. Rantautumisesta olisi ollut luvassa 200 

bth sakot  .  

Vedimme räpylät jalkaan ja maskit naamalle ja hyppäsimme mereen. Veden korkeus oli noin 10 m ja pohja näkyi 

erinomaisesti. Kalavalikoima ei ollut mikään ihmeellinen, mutta olihan siellä väri-iloa. Miehistömme ”turvamiehet”, 

jotka pitivät huolta ettei kukaan eksy liian kauas veneestä, heittivät pohjaan syöttejä ja saivat valtavan kalaparven 

tavoittelemaan niitä. Tulihan siinä nähtävää snorklaajille. 



 

Tämän jälkeen siirryimme pääsaarelle 8 (Similan), jossa pidimme lounastauon. Saareen tunnus lienee Aku Ankka- 

kivijärkäle, joka toivottaa matkaajat tervetulleiksi. Sitä ennen oli mahdollista käydä ihailemassa maisemia kuuluisalla 

näköalapaikalla.  

USKOMATONTA TUON MERIVEDEN VÄRI! 

 

Ranta kuhisi matkailijoita. 



 

Tämä on varmasti yksi maailman kauneimmista saarista kirkkaine vesineen ja upeine rantoineen. Puhukoon kuvat 

puolestaan… 

 

 



 

Missä mun aurinkolasit ovat? 

 

 



 

 

Korkealla kalliolle nouseminen nosti hien pintaan. 

 



 

Happy, happy, happyyyy! 

 

 



 

 

Vajaan 2 tunnin pysähdyksen jälkeen vuorossa oli saari 7 (Payu), jossa jälleen snorklattiin. Innostuin liikkumaan 

turhankin kauas veneestä väärään suuntaan. Pyrkiessäni takaisin veneelle se ei ollutkaan kovin yksinkertaista. 

Virtaukset olivat sitä mieltä, että suuntani oli alun perin ihan oikea enkä meinannut päästä millään takaisin. 

Melkoisen aherruksen jälkeen olin melko lailla poikki ja päälläni olleet veneilyliivit hiersivät sopivasti niin, että 

seuraavana päivänä kainaloiden alla oli arkoja paikkoja. Pienet punavalkoiset Nemo-kalat olivat tuon pysähdyksen 

helmet ainakin lasten mielestä. 

Viimeinen pysähdys tehtiin saarelle 4 (Miang), jossa oli myös kansallispuisto ja upeita kävelyreittejä.Saaren 

erikoisuus olivat lepakot, joita rannan puut olivat täynnä. Sinne olisi voinut myös jäädä telttamajoitukseen. Rannalla 

oli varmaankin lähes 100 telttaa odottamassa yöpyjiä. 

 

 



 

 

 



Päätimme mennä porukalla saaren toiselle puolelle. Noin 10 min kävelyn jälkeen olimme Honey Moon- rannalla. 

Tuo upeahiekkainen ranta oli mukava pysähdyspaikka ja muutaman kymmenen metrin päässä oli sopivasti nähtävää 

myös snorklaajille. 

Upea päivämme oli paluumatkaa vaille valmis. Veneet lähtivät saarelta noin klo 15 ja 1h 20 min kestävä kilpa-ajo 

Khao Lakiin alkoi. Pärjäsimme uuvuttavassa matkassa hyvin, kunnes 1 km ennen satamaa kova ajo kostautui ja yhden 

moottorin jäähdytysjärjestelmä teki lakon. Siinä sitten päästettiin hitaammat ohi, mutta onneksi veneen miehistö sai 

moottorit kuntoon ja kiidimme satamaan.  

Thaplama Andaman Tour saa retkestä täydet kymmenen pistettä. Palvelu oli erinomaista, virvokkeita ja hedelmiä 

riittävästi ja satamaan tuloa edelsi vielä virkistyspyyhkeiden jakaminen kyyditettäville. Suosittelemme tuota firmaa. 

Vanit odottivat hyvässä rivissä, viimeisenä meidän suomalaisten Toyota. Vajaan 1,5 tunnin kuluttua unelias 

turistiporukka hyvästeli Kukkoset ja illan vapaamuotoinen ohjelma saattoi alkaa. Mahtava reissu! 


