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נפלאות שחיתות ארוחות
בסאמוי האוכל היצע

של האדיר המגוון צפוי לא במכשול תיתקל כוונתכן ביקיני ללבוש תכננתן
חריפים קארי תבשילי דרך בסיסי מקומי מאוכל החל בסאמוי שיש נהדר אוכל

של היתוך כור היום הוא סאמוי במאכלי־ים וכלה לדרום־תאילנד האופייניים
ויש אירופה ומצפון תאילנד מצפון־מזרח השפעות עם שונות אוכל תרבויות

צנועים בביתנים בעיקר תמצאו שאותם המקומיים למאכלי־הים מקום גם כאן
מוארכות ובבקתות

בביתני משופע וסאמוי היבשתית מתאילנד השפעות ניכרות המקומי במטבח
דרום בנוסח בקארי אורז  kôw gang גאנג ָקאּו מבשלים שבהם פשוטים עץ
בהפסקת זאת למנה במיוחד המיועדים גדולים מתכת סירי בתוך המדינה
הסירים מכסי את מרימים בצד אופנועיהם את המקומיים מחנים הצהריים
חנויות הצבע עזי התבשילים מאחד מנה ובוחרים התכולה את מרחרחים

אוזלים עד כביש רואד רינג לאורך בקלות תמצאו גאנג ָקאּו
התבשילים

אופנו־ של מכובד מקבץ בקרבתו תראו כלל בדרך טוב בית־אוכל לזיהוי עצה
תשאלו אם ובשוקי־הלילה בשוקי־היום אוכלים המקומיים רוב מקומיים עים

נפלאות שחיתות עיקריים > ארוחות עניין מוקדי
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שאלו אבל תשובה להם תהיה לא עליהם האהובה המסעדה מהי מקומיים
דין לֶם בשוק תיאבונכם את ויגרו מדבקת בהתלהבות ידברו והם השווקים על
בשוק־ בלילה עד ההמונים אוכלים שבו שוקק אוכל מרכז יש עמ

לארו־ דוכנים גם ויש לקחת מוכן אוכל מוכרים עמ לאָמִאי של היום
לחזות תזכו אז בבוקר לבקר מומלץ עמ תאנֹון הּוָאה בשוק קלות חות

שוק־ את פוקדים שאינם כמעט תיירים המשונה התאילנדית הבוקר בארוחת
בנוסח בווק מוקפצים מגוון תמצאו בו תבקרו אם אך עמ תֹון נָה הלילה

השקיעה נופי לצד ובזול מקומי
המכוערות במסעדות מגישים ביותר הטעים האוכל שאת תלמדו מהרה עד

פתוחות מסככות יותר לא הן למאכלי־ים ביותר המפורסמות המסעדות ביותר
מפי־ והן הים של מיופיו הן ליהנות תוכלו הערב ובארוחת לים קרוב החול על

מגישים עמ Sabeinglae ו עמ Bang Po Seafood במסעדות רותיו
בשר וגם הקוקוס חלב בקוקוס המתובלות לסאמוי הטיפוסי מהמטבח אוכל
הסתם מן פחות זוהרים רכיבים ועוד אצות תמנונים ים קיפודי וכן הטרי הפרי

ומעניינים עזים התבשילים טעמי אך ורכיב רכיב כל מיד לזהות תצליחו לא
עמ אוכל ראו המאכלים על לפרטים

נפלאות שחיתות עיקריים > ארוחות עניין מוקדי
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והקוקוס הקארי דרך
האי סביב

חברות נציגי של המוח שטיפת תתחיל האי אדמת על רגליכם שידרכו מרגע
מרתקות לפעילויות הבטחות גדושים פרסומת עלוני עליכם שימטירו הטיולים

השיט שמסלול ראשית לדעת עליכם האי סביב ולשיוטים אתגר לפעילויות
מתקרב ואינו האי של הדרום־מזרחי בקצהו קטנה פינה רק סובב הטיפוסי

מופעי כלולים הטיולים רוב שבמסגרת ושנית סאמוי של מלאה להקפה אפילו
של זכויותיהם על להגנה מסורים פעילים תהפכו שבעקבותיהם מדכאים חיות

או במכונית שלכם בקצב באי טיול על ממליצים אנו כחלופה החיים בעלי
ב כ־ שעות לארבע־חמש שכורה במונית או ליום שתשכרו באופנוע

הטבעת כביש גם הנקרא כביש של המזרחי בקטע הרכב כלי תנועת
רק מתחיל בכבישים העומס אך בנגקוק את מזכירה Ring Rd רואד רינג

בִהין ובקרו בבוקר השכם צאו הקלה תרגישו כבר ללאָמִאי ומדרום ב־
מהרו ומשם לאָמִאי של המזדקרות הסלע תצורות עמ יִָאי ִהין ָטה

ובקרו עמ תאנֹון הּוָאה ּבאן הדייגים בכפר הערה הבוקר בפעילות לצפות

והקוקוס הקארי עיקריים > דרך עניין מוקדי
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לרכיבה אותם לקחת מומלץ ילדים עם למטיילים עמ תאנֹון הּוָאה בשוק
של הפרפרים בגן ולביקור עמ האי שבפנים המפלים אחד ליד פילים על

עשבי של ובסאונה בעיסוי להתפנק יוכלו המבוגרים ואילו עמ סאמוי
עמ Kamalaya Koh Samui ב מרפא

החוף לאורך העובר שבכביש הקוקוס לדרך רואד מרינג צאו בהמשך
ועליהם שולחנות כשתראו בדרך צהריים הפסקת עשו המנומנם הדרומי

פינה בכל המצויים האי של גאנג הָקאּו דוכני הם אלה מתכת קערות
במרחק־ הנמצא עמ סֹו לֶם די בֶצ ובקרו הדקלים אזור לתוככי התקדמו
לכם יתחשק ודאי שעתיים או שעה אחרי מבודדת אדמה בחלקת מהדרך מה
שעות בכל מתמשך נשנוש של התאילנדית המסורת כמיטב משהו לאכול שוב

על וצפו אכלו Thong Krut קרּוט בתֹונג הים שפת על למסעדה סעו היום
תספיקו עוד הערב ארוחת ולפני הטבעת לכביש חזרו ואז הרדודים במים הנמל

במלון בריכות כמה לשחות

והקוקוס הקארי עיקריים > דרך עניין מוקדי
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והתחדשות הבראה
רעלים לניקוי ותוכניות בריאות חוות

ולהרגיש לרזות צבע קצת לתפוס טוב להיראות כדי לסאמוי באים תיירים
של שלמה תעשייה נולדה וליופי לבריאות הכפולה השאיפה בהשראת נפלא
להיטהרות צומות כגון בריאות ומשטרי ספא טיפולי המשלבות בריאות חוות

של בהרים ההבראה לבתי או הרומיים למרחצאות המודרנית התשובה ויוגה
שבעה של צום הם בסאמוי הרווחים הבריאות סמלי הוויקטוריאנית התקופה

הבריאות חוות ברוב שביניהם מה וכל אחת שעה של מדיטציה שיעור או ימים
אך מהבית צאתם לפני גדולות תוכניות יש ללקוחות והבנה גמישות מגלים
ולא בנופש שהם פתאום מבינים מהם כמה בסאמוי מסוימת שבירה בנקודת

בטירונות
הצמים משכימים בחוף נוח כיסא על להיצלות במקום ההבראה כרוכה במה

חוקן טיפולי מרעלים להתנקּות משקאות כולל הבוקר ספתח ו שחר עם
ההינזרות אבל מפוקפק תענוג מזון ותוספי צחים מרקים קפה בסיס על

עם סאונה טיפולי יוגה תרגילי עיסויים גם משולבים היום בסדר משתלמת
תום עם מדיטציה של מתמשך ומצב שלווה המשרות שיטות ועוד מרפא עשבי

מהמגוון פירות ובמיצי טרופיים בפירות הצום את שוברים הבריאות תוכנית
ממליצים המנוסים הצמים ופפאיה אננס קוקוס ובהם בתאילנד המצוי האדיר
שבוע ואחריו אוכל מעצמת הרי היא תאילנד שחיתות ארוחות של שבוע על

היטהרות של
תוכניות בו מציעים ועדיין עמ Spa Samui לאי הביא הצום בשורת את

וכ־ כפרי בסגנון מתוכננים הנופש באתר המתקנים נוחים במחירים היטהרות
 Absolute בסטודיו תמצאו דומה חופשית מסגרת הצמים על פיקוח שאין מעט

מהמשקאות לטעום הסקרנים את מזמינים שם ּפּוט בּבֹו עמ Yoga
כך אחר יוגה בשיעורי היום את פותחים בסטודיו ומתוספי־המזון המטהרים

לחוף הולכים ולבסוף הנדרשים המיצים את ושותים מפטפטים
 Dharma נמנה עמם יותר הקפדניים המרכזים נמצאם הטווח של השני בצד

מֹוק סּוָאן בוואט לשעבר תלמיד שייסד עמ Healing International
ההיטהרות תוכנית ִאיָיה בָצ המפורסם הרפואה מקדש Wat Suan Mok

ומותאמת דתי רוחני יסוד על מושתתת באי ביותר האינטנסיבית המרכז של
ללקוחות אישית

שהוא נופש מציעים זאת לעומת עמ Kamalaya Koh Samui ב

והתחדשות עיקריים > הבראה עניין מוקדי
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התוכנית החדש העידן ברוח טיפולים ועם יפהפה במיקום ממש של מפלט
טיפולי של המגוון בתפריט מתבלטת עמ Health Oasis Resortשל

הפיתויים מכל בטוח במרחק המבודד ובמיקום אלטרנטיבית רפואה

והתחדשות עיקריים > הבראה עניין מוקדי
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הבלונדינית השמש לאור
אוֶונג צ

עמ אוֶונג צ סאמוי של אחת מספר בחוף לביקור והתכוננו היטב התמרחו
כוכבת היא העיירה היום אך תרמילאים של סוד אוֶונג צ היתה בעבר האדיר
תיירים וגם ולזלול לרבוץ צעירים נופשים גם אליה שבאים זוהרת בינלאומית

הומה אוֶונג בצ החוף הפרברים מחיי להתאוורר המבקשים יותר מבוגרים
מה יפהפה הוא אבל בו להתבודד ושקט פרטי מחוף לשכוח תוכלו וצפוף

עליון חלק בלי משתזפות האירופיות שהסבתות לכם אכפת
בו ושוררת ומתרחצים משתזפים מקום אפס עד מלא החוף היום בלהט
כחולה־ כסות עוטה הוא החוף משתנה הערב רדת עם שמחה המולה

שתיאבונם הלקוחות את ומזמינים עששיות מדליקים החוף במסעדות שחורה
מאכלי־ים של נדיבות מנות מגישים החוף שעל הגריל ובמסעדות התעורר

האוקיאנוס רקע על טריים
ביץ אוֶונג לצ מגיעים האי פנים לעבר ומתקדמים לים העורף את כשמפנים

למזכרות חנויות כלי־רכב וגדושה חן חסרת אספלט רצועת הסואן רואד
הממוסחר הבלגן אבל אסיה מזרח שזהו תזכורת מעין זולים ניאון ואורות

ובמועדונים בברים המסיבות בירת אוֶונג בצ הקרנבל מאווירת נכבד חלק הוא
מוסיקה שומעים מקומיים משקאות שותים סֹולֹו ובסֹוִאי מנגו גרין שבסֹוִאי

תע־ המשקה דליי את נשכח ובל עולמי כיף של מאווירה ונהנים בינלאומית
הנמכרת מטורף אך גאוני מדען של ממעבדתו יצאה שכמו אלכוהולית רובת

למשחק האלכוהול שתיית את והופכת פלסטיק בדליי

הבלונדינית השמש עיקריים > לאור עניין מוקדי
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בטבע פינוק ונגל בג ספא
Tamarind Springs

סאונה חדרי יש והשלווה הרחוקה לאוס במדינת הכפריים במקדשים
של אדים הספוגים בגדים ארון על עולה אינו שגודלם הטבע בחיק מאולתרים
הצנועים ספא ה מרכזי בהשראת ונינוחות עמוק רוגע המשרים מרפא עשבי

סאונה מציעים שבו עמ Tamarind Springs את ּפֹוּפלאק שלי ייסדה הללו
מהדור עדכניים ספא וטיפולי עיסויים מסורתית שיטה פי על טיפולית רטובה

צמרות של במניפה ומוקף גבעה צלע על ושליו יפה בטבע טובל המרכז החדש
למבקרים עוזרים העלים ורשרוש החרקים זמזום הנושם היער רחשי קוקוס
קטן שביל למדיטציה הבסיס היא נשימה והרי שלהם נשימתם את להסדיר

בצל החוסים טבילה ובריכת רטובה סאונה חדר הראשונה לתחנה עולה
האורחים משקל בשיווי חודם על הניצבים כבלונים ותפוחים מפוסלים סלעים
ואז לסירוגין בבריכה ובטבילה בסאונה בהזעה יותר או שעה לבלות מוזמנים
הגבוה פתוח ביתן סאלָה העיסוי ביתן הסופית לתחנה ולעלות להתקדם
גם הטבעית לתפאורה Forest Spa נוספו החדש בסניף העצים צמרות בין
הטיפולים אחרי יותר דרמטי רחצה ואזור פרטיים עיסוי חדרי של המותרות

לפני מושלמת רגיעה של חסד רגעי כמה מעוד ותיהנו קפה לשתות הישארו
סאמוי של הדביקה להמולה שתחזרו

בטבע פינוק ונגל בג עיקריים > ספא עניין מוקדי
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בסטייל ערב ארוחת
וילג פיֶשרמנס

הפנינה עמ וילג פיֶשרמנס הוא סאמוי של התיירות בשמי העולה הכוכב
מאשר יותר ותרבותית אוֶונג בצ מאשר יותר מאופקת בו האווירה ּפּוט ּבֹו של
עירוני ובתחכום בהידור הלבושים אמידים לתיירים מושלם והמקום בלאָמִאי

הרומנטי באורן הווילג מואר הערב ארוחת לקראת קוסמופוליטי שיק להם יש
ומציגים בנחת להם מטיילים הלקוחות המעודנות במסעדות העששיות של

ידי על נקטעת אינה הרגל הולכי תהלוכת הפלא ולמרבה שיזופם את לראווה
מסעדות לקומץ פרט כאן הבינלאומיות המסעדות ברוב מוניות או אופנועים
בהרבה ומעודן טעים אוכל לכם מובטח מאירופה גמלאים שפתחו חובבניות
הבלתי־פוסק התיירים זרם למרות האי בשאר במסעדות־החוף אלה לעומת

בואו הגדול העולם אנשי הסועדים את מאכזב אינו במסעדות הפנים עיצוב גם
ומצליח חדשני סטארט־אפ בעלי אתם כאילו אחד ערב ותרגישו ערב לארוחת

בסטייל ערב עיקריים > ארוחת עניין מוקדי
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שוממים איים בין הפלגה
תֹונג ָאנג הלאומי הפארק

לובש וכשמתקרבים יבשה באופק נראית מסאמוי שעה של הפלגה אחרי
הגירניים השרטוני שבמקבץ האיים בין להבחין וניתן צורה המטושטש הכתם

ונדמה לים קידה הקדים ששקעו אוניות לתרני מרחוק דומים הללו המצולקים
ונחשפת עוד מתקרבים הספיר כעין שצבעם הגלים על מתנדנדים שהם

המתפתלים צרים מים שבילי האיים מקבץ של הפנימית הגיאומטרית צורתו
צפופות קדמוניות דמויות בין כבמבוך

הוא השם פירוש תֹונג ָאנג הלאומי כפארק האיים קבוצת הוכרזה ב־
ממערב מ ק נמצאים הם איים הטוענים יש ובו מוזהבת קערה
בחופים עטורים הסלעיים מהאיים כמה שעתיים של הפלגה במרחק לסאמוי
לשוהים בהם המבקרים מסאמוי לתיירים פרט מיושבים אינם ורובם זהובים
החז־ האוקיאנוס מי מקומיים דייגים כמה ולעוד הפארק של בבונגלוס בלילה
ולגונות חבויות מערות דרמטיות קשתות ופיסלו הרכה באבן־הגיר חתרו קים
הדמיונית לקומונה תפאורה שימש והמסתורי המשתנה הנוף האיים בפנים

גרלנד אלכס מאת החוף לתרמילאים ברב־המכר
בקיאקים חותרים מסאמוי טיול־יום של במסגרת באי מבקרים התיירים רוב

ָאנג על נוסף למידע הסלעים בצל החוסים במפרצונים ומשנרקלים האיים בין
עמ ראו תֹונג

שוממים איים בין עיקריים > הפלגה עניין מוקדי
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דגים עם לשחות
ָטאּו קֹו

חיים צורות של מגוון התפתח שבו ורדוד רחב מים אגן הוא תאילנד מפרץ
הצלילה אתרי משופעות ושוניות שקועים שרטונים של תת־מימי בנוף ימיות

מסאמוי מ ק עמ ָטאּו קֹו ליד נמצאים ביותר הטובים
ברמה צלילה אתר ּומּפֹון צ שרטוני נמנים המרהיבים המראות שלל עם

והשרטונים ורודות בשושני־ים המכוסים גבוהים שרטונים ארבעה ובו עולמית
יותר קרוב דגים ולהקות וססגוניים רכים אלמוגים המלאים הדרום־מערביים
מפורסם אתר Sail Rock רֹוק ֵסייל נמצא מהאי מ ק במרחק לסאמוי

לוויתן כרישי חיים ובו בארובה ולצלילה קיר לצלילות
עם מסיכה חבשו ָטאּו קֹו לחופי בואו יותר רדודים מים מעדיפים אתם אם

בָאאּו קטנים כרישים תראו תיָאן בלֶם למים ודשדשו סנפירים נעלו שנורקל
אלמוגי של שונים מינים יש מאמּוָאנג ובָאאּו ושקופים צלולים המים וֹונג הין

למתחילים גם נוחה אליהם שהגישה שיטית
אך ָטאּו בקֹו לאתרים מסאמוי שיוטים מציעים אמנם הצלילה מועדוני ברוב
תוכלו בחופשה ה לחבר מייגע רעיון כיוון בכל שעתיים של בהפלגה מדובר
הצלילה במועדוני ולהיעזר ָטאּו בקֹו להתאכסן ופשוט וזמן כסף דלק לחסוך

ומעבירים ציוד משאילים שבהם צלילה מועדוני מבחר כאן תמצאו המקומיים
ב מ־ החל סטנדרטיים הצלילה תעריפי יחסית זולים במחירים קורסים

PADI של צוללן לתעודת הפתוח בים צלילה לקורס
אז אוקטובר עד יולי בחודשים מתקיימים לצלילה ביותר הטובים התנאים

משלהם זעיר אקלים מתקיים צלילה אתרי בכמה אך טובה והראות שקט הים
האוקיאנוס במצב או בעונה תלוי שאינו

דגים עם עיקריים > לשחות עניין מוקדי

למפות מפנה מודגש כיתוב

Dharma Healing
16 International

First Bungalow Beach
40 37 Resort

Sanctuary & Wellness
100 Centre

Sila Evason Hideaway &
112 Spa

19 Tamarind Springs
116 57

53 Three Gems Project
69 Waterfall Jungle Treks

Ao Hin Wong וֹונג ִהין אָאּו
103 22

103 Ao Tanot טאנֹוט ָאאּו
103 Ao Leuk לֶק ָאאּו

103 מאמּוָאנג ָאאּו
Ao Mamuang מאמּוָאנג ָאאּו

103 22
Ao Mae Hat האט ֶמה ָאאּו

100
Ao ָקאּו ּבאן אלֹוק צ ָאאּו

103 Chalok Ban Kao
Ao Thong ּפאן נִָאי תֹונג ָאאּו

100 Nai Pan
Ao Thong Sai סאי תֹונג ָאאּו

114 92
Ao Thong ֶרנג תֹונג ָאאּו

100 Reng

61 41 תאילנדי ִאגרוף
גם ראו 115 12-13 אוכל

לאכול נפרד אינדקס
82-4 ּפֹו ּבאנג
89-91 ּפּוט ּבֹו

94 ביץ בודהה ביג
42 לבישול ספר בתי

47 דגים
של המזון ומצרכי האוכל יריד

25 סאמוי
58-62 לאָמִאי
79 נֹוִאי ליָּפה

82-4 נאם ֶמה
83 מינימרקטים

הבישול לאמנות סאמוי מכון
42 התאילנדי

45 קֹוליּברי סֹוִאי
89-91 וילג פיֶשרמנס

44-8 אוֶונג צ
94 מֹון אנג צ

61 צמחוני
88 קוקוס

כבלים על גלישה אומגה
117 41

132 אופנוע
96-103 איים

תֹונג ָאאּו הלאומי הפארק
96-7 41 21

78-9 איילנדס פייב
96 טאלאּפ וּוָאה קֹו

118 103 101 22 ָטאּו קֹו
102

97 ְּפלָאּו טאי קֹו
69 ֶטן קֹו

69 מאצֹום קֹו
97 ֶמה קֹו

100 ָמה קֹו
103 יּוָאן נאנג קֹו

97 סאמָסאּו קֹו
100 98 51 26 ָּפה־נְגאן קֹו

99 118
78-9 שיט

126-7 112-13 הסביבה איכות
השוניות ניקיון יום

25 הבינלאומי
112 מגורים

112 טֹונגָסִאי מפרץ
131 אקלים שינויי

92 קוראלוֹוץ תוכנית
129 תחבורה

133-4 אתרים אינטרנט
133 גישה אינטרנט

23-6 מיוחדים אירועים
111 91 50 אלכוהול

הכריכה פנים ראו אמבולנס
הקדמית

Ang הלאומי הפארק תֹונג ָאנג
21 Thong National Park

96-7 41
114 61 אקלים

בריאות חוות ראו נופש אתרי

Ban Hua תאנֹון הּוָאה ּבאן
66 15 Thanon
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לאכול 142 עמ לקנות 142 עמ לעשות 141 עמ לבקר נפרדים אינדקסים גם ראו
144 עמ ולבלות 144 עמ לשתות 143 עמ

אינדקס
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82-4 Bang Po ּפֹו ּבאנג
84-92 Bo Phut ּפּוט ּבֹו

85 114
111 בטיחות

133 126 111 56 בטיחות
Big Buddha ביץ בודהה ביג

92-4 Beach
111 בירה

126 יערות בירוא
130 Bangkok בנגקוק

בעלי־חיים
תֹונג ָאנג הלאומי הפארק

97
אינדקס גם ראו 110-11 ברים

לשתות נפרד
79 המערבי בחוף נופש אתרי

111 בירה
50 buckets משקה דליי

91 יין
62-3 לאָמִאי

Soi Green מנגו גרין סֹוִאי
49 Mango

49 Soi Solo סֹולֹו סֹוִאי
Fisherman s וילג פיֶשרמנס

91-2 Village
48-51 אוֶונג צ
133 בתי־חולים

Gutermann נטלי גוטרמן
50 Nathalie
126 גיאוגרפיה

68 סאמוי של הפרפרים גן
לבקר נפרד אינדקס ראו גנים

47 דגים

100 Hat Yao יָאּו האט

100 Hat Yuan יּוָאן האט
100 Hat Sadet סאדֶט האט
103 Hat Sai Ri רי ָסִאי האט

100 Hat Salat סאלאט האט
100 Hat Khuat קּוָאט האט

98 Hat Rin רין האט
Hua שוק תאנֹון הּוָאה

71 66 13 Thanon Market
53 מטיילים הומואים

Hin Ta Hin Yai יִָאי הין ָטה ִהין
56 14

122-3 היסטוריה
21 תֹונג ָאנג הלאומי הפארק

97 41
132 רכב השכרת

חוות ראו מרעלים התנקות
בריאות

69 Wat Samret סאמֶרט וואט
Wat Plai Laem לֶם ְּפלִָאי וואט

120 93
Wat Phra Yai יִָאי ְּפָרה וואט

120 93 26
Wat קּונאראם וואט

120 68 Khunaram
Visakha ה ּפּוגָ וויסאָקה

24 Puja
130 ויזות

133 לאומיים חגים
116 16-17 וספא בריאות חוות
לעשות נפרד אינדקס גם ראו

30 הביקור תכנון
65 64-71 הדרומי חוף ה
73 72-9 המערבי חוף ה
81 80-94 הצפוני חוף ה
גם ראו 114 רחצה חופי

לעשות נפרדים אינדקסים
לראות

114 41 36 18 חופים
133 חופשות

133 מקרי חירום
Five Islands האיים חמשת

78-9
133 חשמל

Taling Ngam נְגאם טאלינג
114 78

Tongsai Bay מפרץ טֹונגָסִאי
112 92

97 הליכה טיולי
69 טיולי־יום

69 טיולים
14-15 מאורגנים טיולים

78-9 איים
תֹונג ָאנג הלאומי הפארק

97 41
117 69 פילים

41-2 22 צלילה
41 קיאקים
129-31 טיסה

136 טיפים
135-6 טלפון

135 סלולריים טלפונים
131 טנדר

חוות גם ראו 85 57 יוגה
וספא בריאות

הבינלאומי השוניות ניקיון יום
International Reef Clean

25 Up Day
בריאות חוות ראו טיפולים יופי

וספא
91 יין

י אינדקס > ג
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118 עם טיול ילדים
109 31 דבש ירח

Full מסיבה המלא ירח ה
100 98 51 Moon Party

110

122-3 כלכלה
135 כסף

135 החלפה כסף
135 כספומטים

135 אשראי כרטיסי

54-63 Lamai לאָמִאי
55 114

Loy Kratong קראתֹונג לֹוִאי
26

Luang Phaw דֶנג ּפֹו לּוָאנג
68 Daeng

110 ladyboys ליידיבויז
114 78 Lipa Noi נֹוִאי ליָּפה

22 Laem Thian תיָאן לֶם
103

136 לתיירים מידע לשכות

חוות גם ראו 106-9 מגורים
וספא בריאות

תֹונג ָאנג הלאומי הפארק
97

109 מגורים
Magic Garden גארדן יק מג

117
68 מדיטציה

114 82-4 Mae Nam נאם ֶמה
61 41 muay thai תאי מּוִאי

131-2 123 מונית
נפרד אינדקס ראו מוסיקה

לבלות

ראו 110-11 clubs מועדונים
לשתות נפרדים אינדקסים גם

לבלות
114 61 האוויר מזג

78 מטעים
127 58 מים

סאמוי קֹו של הסירות מירוץ
24 Koh Samui Regatta

132 מכונית
112 אקולוגי בדגש מלונות

מגורים ראו מלונות
125-6 ממשל

Full המלא הירח מסיבת
100 98 51 Moon Party

110
ואינדקס אוכל ראו מסעדות

לאכול נפרד
אינדקס גם ראו 117 מפלים

לבקר נפרד
69 מאורגנים טיולים

117
112 92 טֹונגָסִאי מפרץ

מפרצים
103 22 וֹונג ִהין ָאאּו

103 טאנֹוט ָאאּו
103 לֶק ָאאּו

103 22 מאמּוָאנג ָאאּו
100 האט ֶמה ָאאּו

103 ָקאּו ּבאן אלֹוק צ ָאאּו
100 ּפאן נִָאי תֹונג ָאאּו
114 92 סאי תֹונג ָאאּו

100 ֶרנג תֹונג ָאאּו
אינדקס גם ראו 120 מקדשים

לבקר נפרד
67 במקדש התנהגות כללי

86 76 70 40 מקומיים
124-5

כלבים להצלת מרכז ה
37-8 בסאמוי

133 משטרה

ָסאֹוטֹונג וואנג טֹוק נאם
Nam Tok Wang Saotong

117 68
Nam א מּוָאנג נָה טֹוק נאם

67 Tok Na Muang
Nam ב מּוָאנג נָה טֹוק נאם

67 Tok Na Muang
Nam Tok סאדֶט תאן טֹוק נאם

100 Than Sadet
74 74-7 26 Na Thon תֹון נָה

136 מטיילים נכים
Ko סאמוי קו של התעופה נמל

130 Samui Airport

Samui הפרפרים גן סאמוי
68 Buttery Garden

ומצרכי האוכל יריד סאמוי
Samui Food & המזון

25 Product Fair
122 התעופה נמל סאמוי

128 86 הטלוויזיה ערוץ סאמוי
Soi Green מנגו גרין סֹוִאי

110 Mango
110 Soi Solo סֹולֹו סֹוִאי

45 Soi Colibri קֹוליּברי סֹוִאי
24 Songkran סֹונגקראן

131 sŏrng·tăa·ou סֹונגֶתוֹו
130 Surat Thani תאני סּוראט

מבנים די ֶצ ראו סטּוָּפה
22 Sail Rock רוק ֵסייל

135 טלפונים סלולריים
חוות גם ראו 116 מרכזים ספא
לעשות נפרד ואינדקס בריאות
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61 41 ספורט
127-8 ספרים

116 87 עיסוי
122-3 פיתוח עירוני

135 וכתבי־עת עיתונים
פנים גם ראו 135 עלויות

הקדמית הכריכה

הפארק ראו לאומיים פארקים
תֹונג ָאנג הלאומי

125-6 פוליטיקה
117 69 פילים

Fisherman s וילג פיֶשרמנס
65 84-92 20 Village
Plai הדגים שוק לֶם ְּפלִָאי
92 Laem Fish Market
65 117 64-71 האי פנים

23-6 פסטיבלים

51-3 אוֶונג צ
36-53 18 Chaweng אוֶונג צ

38-9
Chaweng Lake אגם אוֶונג צ

127 52 51 37 26
92-4 Choeng Mon מֹון אנג צ
Chakphra פסטיבל אקּפָרה צ

26 Festival
58 הים צבע

נפרד אינדקס ראו פגודות די ֶצ
לראות

Chedi Laem סֹו לֶם די ֶצ
15 Saw

Chumphon שרטונים ּומּפֹון צ
22 Pinnacles

123 2004 של צונאמי ה
135 צילום

97 24 ציפורים
97 24 ציפורים

נפרד אינדקס גם ראו 42 צלילה
לעשות

Samui International
42 Diving School

103 22 וֹונג הין ָאאּו
103 22 מאמּוָאנג ָאאּו

103 רי ָסִאי האט
הדרום־מערביים השרטונים

22
22 תיאן לֶם

22 Sail Rock רֹוק ֵסייל
101 22 ָטאּו קֹו

41-2 22 שיוטים
22 ּומּפֹון צ שרטוני

92 קוראלוֹוץ תוכנית

Khao Phansa ּפאנָסה ָקאּו
25

97 Ko Hintap הינטאּפ קֹו
Ko Wua טאלאּפ וּוָאה קֹו

96 Talap
Ko וּוָאקאנטאנג קֹו

97 Wuakantang
103 101 22 Ko Tao ָטאּו קֹו

102 118
97 Ko Tai Plao ְּפלָאּו טאי קֹו

69 ֶטן קֹו
69 Ko Taen ֶטן קֹו

69 Ko Matsom מאצֹום קֹו
100 Ko Ma ָמה קֹו
97 Ko Mae ֶמה קֹו

103 יּוָאן נאנג קֹו
Ko Nang Yuan יּוָאן נאנג קֹו

103
97 Ko Samsao סאמָסאּו קֹו

26 Ko Pha Ngan ָּפה־נְגאן קֹו
99 118 100 98 51

97 קופים
88 קוקוס

תוכנית קוראלוֹוץ
92 CoralWatch

נפרד אינדקס גם ראו קיאקים
לעשות

אינדקס גם ראו 119 קניות
לקנות נפרד

43 העתקה אמני
88 ּפּוט ּבֹו

57-8 לאָמִאי
77 75 תֹון נָה

87-8 וילג פיֶשרמנס
42-4 אוֶונג צ

24 הסינית השנה ראש

אינדקסים ראו שווקים
לבקר לאכול נפרדים

רחצה חופי גם ראו שחייה
103 מאמּוָאנג ָאאּו
114 ָסִאי תֹונג ָאאּו

133 114 56 בטיחות
132-3 שיט

69 שנירקול
133 פתיחה שעות

134-5 שפה

24 תאו
124 תיירות

29-31 14-15 הביקור תכנון
132 חוקי תעבורה

56 סלע תצורות
גם ראו 124-5 67 תרבות

מקומיים
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1לבקר
בעלי־חיים

כלבים להצלת מרכז ה
 Dog Rescue בסאמוי

37-8 Center Samui
 Samui סאמוי של הפרפרים גן

68 Buttery Garden

רחצה חופי
 Ao ָקאּו ּבאן אלֹוק צ ָאאּו
103 Chalok Ban Kao

Ao Hin Wong וֹונג ִהין ָאאּו
103 ,22

103 Ao Leuk לֶק ָאאּו
Ao Mamuang מאמּוָאנג ָאאּו

103 ,22
 Ao Thong ּפאן נִָאי תֹונג ָאאּו

100 Nai Pan
 Ao Thong ֶרנג תֹונג ָאאּו

100 Reng
Ao Thong Sai ָסִאי תֹונג ָאאּו

114 ,92
82 Bang Po ּפֹו ּבאנג

 Big Buddha ביץ בודהה ביג
92 Beach

114 ,87 ,84 Bo Phut ּפּוט ּבֹו
 ,36 ,18 Chaweng אוֶונג צ

114 ,41
100 Hat Khuat קּואט האט

98 Hat Rin רין האט
100 Hat Sadet סאדֶט האט
103 Hat Sai Ri רי ָסִאי האט

100 Hat Salat סאלאט האט
100 Hat Yao יָאּו האט

100 Hat Yuan יּוָאן האט
97 Ko Hintap הינטאּפ קֹו

97 Ko Tai Plao ְּפלָאּו ָטִאי קֹו
101 Ko Taoָטאּו קֹו
 Ko וּוָאקאנטאנג קֹו

97 Wuakantang
114 ,54 Lamai לאָמִאי

114 ,78 Lipa Noi נֹוִאי ליָּפה
114 ,82 Mae Nam נאם ֶמה

north coast הצפוני החוף
80

Taling Ngam נְגאם טאלינג
114 ,78

קדוש אתר
בודהה של הרגל טביעת

66 Buddha Footprint

די ֶצ מבני
 Chedi ֹוק ג הּוָאה ָקאּו די ֶצ

37 Khao Hua Jook
 Chedi Laem סֹו לֶם די ֶצ

66-7 Saw

גנים
Magic Garden הקסום הגן

67
 Meditation המדיטציה מערת

67 Cave
 Samui סאמוי של הפרפרים גן

118 ,68 Buttery Garden

אגם
 Chaweng אוֶונג צ אגם

37 Lake

שווקים
 Hua Thanon תאנֹון הּוָאה שוק

71 ,66 ,13 Market

 Laem הלילה ושוק דין לֶם שוק
 Din Market & Night

46-7 ,13 Market
 Lamai לאָמִאי של שוק־היום

59-60 ,13 Day Market
 Na תֹון נָה של שוק־הלילה

 ,13 Thon Night Market
77

 Plai לֶם ְּפלִָאי של הדגים שוק
92 Laem Fish Market

מטע
 Ban Saket סאֶקט ּבאן מטע

78 Orchards

סלע תצורות
Hin Ta Hin Yai יִָאי הין ָטה ִהין

56 ,14

ספורט
41 תאילנדי לִאגרוף איצטדיון

Muay Thai

מקדשים
 Wat קּונאראם וואט

120 ,68 Khunaram
Wat Phra Yai יִָאי ְּפָרה וואט

120 ,93 ,26
Wat Plai Laem לֶם ְּפלִָאי וואט

120 ,93
69 Wat Samret סאמֶרט וואט

מפלים
 Jungle הטרקים חברת

118 Waterfalls
 Nam Tok 1 מּוָאנג נָה טֹוק נאם

67 Na Muang 1

אינדקס > לבקר
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 Nam Tok 2 מּוָאנג נָה טֹוק נאם
67 Na Muang 2

 Nam Tok סאדֶט תאן טֹוק נאם
100 Than Sadet

 Nam ָסאּוטֹונג וואנג טֹוק נאם
Tok Wang Saotong

117 ,68

7לעשות
רחצה חוף

ּפּוט בּבֹו הציבורי הרחצה חוף
 Bo Phut s Public Beach

87 Area

בישול סדנת
הבישול לאמנות סאמוי מכון

 Samui Institute התאילנדי
of Thai Culinary Arts

42

צלילה
41-2 Discovery Divers

 Samui International Diving
42 School

וספא בריאות חוות
 ,93-4 Absolute Sanctuary

116
85 ,16 Absolute Yoga

 Dharma Healing
78 ,16 International

 ,17 Health Oasis Resort
116 ,82

 ,15 Kamalaya Koh Samui
116 ,69 ,68 ,57 ,17

 ,56-7 ,16 Spa Samui Beach
116

 ,16 Spa Samui Village
116 ,57

69 ,68 Yoga Thailand

קיאקים
 ,21 תֹונג ָאנג הלאומי הפארק

97 ,41
103 מאמּוָאנג ָאאּו

41 Blue Star Kayaking

עיסוי
87 Bo Phut Massage

116 ,94 Hideaway Spa
 ,56-7 ,16 Spa Samui Beach

116
 ,16 Spa Samui Village

116 ,57
 ,19 Tamarind Springs

116 ,57

ספא מרכזי
116 ,87 Anantara Spa

Emerald Green Spa
53

 ,94 Hideaway Spa
116

 ,15 Kamalaya Koh Samui
69 ,68 ,57 ,17

87 Peace Tropical Spa
 ,82 Spa at Four Seasons

116
 ,56-7 ,16 Spa Samui Beach

116
 ,16 Spa Samui Village

116 ,57
 ,19 Tamarind Springs

116 ,57

מאורגנים טיולים
תֹונג ָאנג הלאומי הפארק

41 ,21
78-9 האיים בחמשת טיול
Waterfall Jungle Treks

117 ,69

יוגה
85 ,16 Absolute Yoga
69 ,68 Yoga Thailand

אומגה
117 ,41 Canopy Adventures

3לקנות
טיפוח

57 Health Mart

ספרים
43 Saai Bookshop

ביגוד
119 ,42-3 Chandra

87-8 Coffee Junction Store
75 Dakota

88 House on Samui
43 Monkey Island
119 ,88 Siddharta

88 Starsh Boutique
77 Tuk s Paradise

119 ,44 Vanities

ועיצוב אמנות
 ,76 About Art & Craft Café

119 ,77
119 ,43 Doodee Décor
119 ,43 Paraphernalia

אינדקס > לעשות
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43 Phuket Mermaids
88 Suzy Nina

אוכל
 Hin Ta Hin יִָאי הין ָטה הין שוק

58 Yai Market

מזכרות
 Hin Ta Hin יִָאי הין ָטה הין שוק

58 Yai Market
 Thanon Ang תֹונג ָאנג תאנֹון

 75 Thong

2לאכול
האש על בשר
47 Out of Africa

פיני
48 Sibelius Restaurant & Bar

צרפתי
45-6 Café Aux Amis

ן פיוז
45 Betelnut

בינלאומי
 ,76 About Art & Craft Café

119 ,77
44-5 Akwa Restaurant

82 Angela s Bakery
89 Bophut Luck
46 Captain Kirk

58-9 Coast Restaurant
89 Coffee Junction

59 Kokomiko
89 Love Kitchen

47 Page Restaurant
94 Samui Honey Cottages
Sapphire Blue Restaurant

53
90 Shack

48 Wave Samui
62-3 Will Wait

91 Zazen Restaurant

איטלקי
89 Alla Baia

45 Bellini
48 Prego

48 Vecchia Napoli

שווקים
 Hua Thanon הּוָאה תאנֹון שוק

71 ,66 ,13 Market
 Laem הלילה ושוק דין לֶם שוק

 Din Market & Night
46-7 ,13 Market

 Lamai לאָמִאי של שוק־היום
59-60 ,13 Day Market
 Mae Nam נאם ֶמה שוק

83 Market
 Na Thon תֹון נָה של שוק־היום

77 Day Market
 Na תֹון נָה של שוק־הלילה

77 ,13 Thon Night Market
 Plai לֶם ְּפלִָאי של הדגים שוק

92 Laem Fish Market

תיכוני ים
111 ,58 Cliff Bar & Grill

כל־אסיאתי
94 Dining on the Rocks

מאכלי־ים
13 Bang Po Seafood
61-2 ,13 Sabeinglae

תאילנדי
 ,76 About Art & Craft Café

119 ,77
44-5 Akwa Restaurant

83 ,13 Bang Po Seafood
79 Big John Seafood

45-6 Café Aux Amis
58-9 Coast Restaurant

46 E San Yam Sabb
59 Go Wat

 Hua שוק תאנֹון הּוָאה
71 ,66 ,13 Thanon Market

83 Krua Bang Po
ושוק־הלילה שוק־היום דין לֶם

 Laem Din Market & Night
46-7 ,13 Market

 Lamai Day שוק־היום לאָמִאי
59-60 ,13 Market

הלילי האוכל מרכז לאָמִאי
 Lamai Night Food

61 Centre
 Mae Nam שוק נאם ֶמה

83 Market
89-90 Malee Restaurant

61 Mr Samui
 Na Thon שוק־היום תֹון נָה

77 Day Market
 Na Thon שוק־הלילה תֹון נָה

77 ,13 Night Market
71 Nut s Restaurant
47 Page Restaurant

47 Pee Soon
61 Radiance Restaurant

אינדקס > לאכול



סאמוי >144  קו

<<
ס
ק
נד
אי

Ran Kuaytiaw Leuk Lap
94

61-2 ,13 Sabeinglae
Samui Honey Cottages

94
90 Smile House

48 Sojeng Kitchen
 Srinuan Thai Food

62 2 Restaurant
90-1 Starsh & Coffee

84 Twins Restaurant
84 Uncle Noi s

48 Wave Samui
62-3 Will Wait

91 Zazen Restaurant

צמחוני
61 Radiance Restaurant

5לשתות
ברים

111 ,110 ,50 ,49 Ark Bar
 Baan Taling Ngam Resort

79 & Spa
 Ban Sabai Sunset Beach

79 Resort & Spa
49 Bar Solo

91 Billabong Surf Club
49-50 Black Jack Pub

50 Easy Time Bar
79 Five Islands האיים חמשת

91 Frog & Gecko Pub
50 Loft Bar Cafe

50 Nathalie s Art Palace
62 Outback Bar

91-2 Pier
53 Ruby Red Lounge

63 Samui Shamrock
 ,50-1 Tropical Murphy s

111

מועדונים
62 Bauhaus Club

4לבלות
מועדונים

111 ,51 Club Solo
110 ,92 ,26 Gecko Village

111 ,51-2 Green Mango
52 Mint Bar

111 ,110 ,52 Q Bar Samui
53 Reggae Pub

מוסיקה מופעי
51 CoCo Blues

>

אינדקס > לשתות
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תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על קו סאמוי?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן
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