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Dicas para curtir as ilhas Phi Phi, na 

Tailândia. 

 
O nome original deste paraíso tailandês a cerca de 48 km de Phuket, é Ko Phi 
Phi, um arquipélago formado pelas ilhas Phi Phi Don e Phi Phi Ley. Integradas 
no Parque Nacional Phi Phi-Hat Nopparat, possuem proteção ambiental e sua 

poplularidade é enorme na costa alta do mar de Andaman. Dona de uma 
paisagem terrestre e marinha indescritível, são famosas pelos esportes 

aquáticos e obsrvação da natureza disponíveis no local. 
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Phi Phi Don é a maior das duas ilhas, possui diversas falésias e uma densa 
vegetação tropical. É um atrativo aos mergulhadores os destroços do King 

Cruiser, um barco naufragado.  

A vida noturna é agitada, com inúmeros bares, restaurantes e discotecas que 
se estendem pelas duas principais praias, Ao lo Dalam e Ao Ton Sai. 

 
Phi Ley possui uma vegetação exuberante e diversas grutas. A mais famosa é 
a Viking, que tem um lago com uma fenda entre dois rochedos e que permite a 

entrada da água para uma espécie de desfiladeiro. Existem pinturas rupestres 
com mais de mil anos.  

 

 

 

 

 Caverna Viking. 

Koh Phi Phi é considerado um lugar com as mais belas praias do mundo. 

Apenas tome cuidado com o centro da ilha, pois, para àqueles que buscam 
sossego, este não é um dos lugares mais indicados, a área está repleta de 

bares e baladas com muitos turistas barulhentos e onde o rendez-vous corre à 
solta.  

Esta ilha ficou famosa devido ao filme – A PRAIA – estrelado por Leonardo di 
Caprio. 

Um pouco sobre Phuket: 

No Mar de Andamão encontra-se Phuket, ilha mais visitada pelos turistas e 
ponto de entrada para as belezas das redondezas. As praias de Patong, Kata e 
Karon são as mais famosas de Phuket e também as que reúnem a maioria do 

agito, hotéis, bares e discotecas, enquanto praias menos frequentadas, como 
Surin Beach e Nai Yang Beach, oferecem calma e tranquilidade. Entre a vasta 

oferta hoteleira de Phuket, existem  boas opções como o Phuket Nai Yang 
Beach Resort, além de resorts cinco estrelas. 

  Phuket Gran Hotel Residence 



 

 

 Sri Panwa Luxury Hotel Phuket  

COMO CHEGAR  

De Phuket ou de Krabi, as ilhas Phi Phi estão a cerca de 2h30 de ferry ou 50 

minutos de lancha rápida. 

Dicas úteis: 

1. Se busca sossego em Phi Phi,  não se hospede no centro ou na praia de 
Ao Lo Dalam.  

 

2. Os barcos para a tranquila Hat Yao  e outras praias sossegadas saem da 
praia ao lado do píer. Algumas com hotéis caros e exclusivos, mas é possível 

encontrar pousadas mais baratas e econômicas.  

3. Nos guest houses do centro há diárias baratas, mas estará no agito. Nos 
bangalôs da no caminho do mirante estão opções mais tranquilas. 

4.  Para comer bem e barato, evite prefira as barracas de comida do mercado 

na frente do píer, o custo de uma refeição sai em torno de 2,55 euros  

 

 



 

 

5. O mergulho é imprescindível. Uma fauna e flora marinha de tirar o fôlego, 

existem escolas de mergulho no centro e custam em torno de 250 euros. Mas 
pode fazer snorkling, já te revigorará a alma. 

 

6. É também possível fazer passeios de um dia a partir de Krabi e Phuket, mas 

se tiver tempo vale à pena hospedar-se na ilha, comer uma comida típica, 
como:  Pad Thai, e visitar as i lhas de arredores. 

7. A melhor época é entre final de outubro e março, por questões climáticas, 

Neste período, a temperatura média é de 20º C. 

8.  A praia de Maya Bay,  do filme “A Praia”, é realmente bonita, mas nada 
deserta como aparecem nas fotos, visite claro, pois como todo bom turista, 
seria o mesmo que ir a Roma e não ver o papa. 

 Maya Bay 

9. Ao visitar a i lha de Phi Phi Don não deixe de dar uma parada para ver os 
macacos. 

  



 

 

 

Informações úteis: 

Moeda 

Bath 

Idioma 

O tailandês é o idioma oficial, mas o inglês é bem entendido no comércio. 

 

Documentos 

 
Passaporte com validade de seis meses para cidadãos brasileiros. Visto se a 

permanência no país for superior a 90 dias, caso contrário não é necessário. 

Gastronomia  

Pratos Típicos  

 

 

 
Chu Chee Pla  

Peixe assado no vapor envolto pela folha de bananeira, curry vermelho, leite de 
coco, arroz jasmin e o relish de pepino (uma mistura de pimentões, cebola, 
vinagre e mostarda com pepino).  

 
 

 

 

 

 



 

 

Pad Thai  

Talharim de arroz frito com camarões, amendoim, tamarindo, omelete, molho 
de peixe, talo de coentro, cebolinha, açúcar, e vegetais.  

 Pad Thai. 
 

Tom Yum Kung  
Sopa agripicante de camarão, coentro, erva-limão, limão kaffir, molho de peixe 
e chalota (bulbo semelhante à cebola)  

 
Gaeng Kiew Warn Goong  

Camarões com curry verde, folhas de lima, capim-limão, manjericão  
 
Gai Phad Med Mamuang  

Frango frito com castanha de caju ao molho de ostras  
 
Temperos  

 
Galanga 

Raiz semelhante ao gengibre, uti lizada em sopas e em pratos com curry.  
 

Nam Pla  
Molho de peixe fermentado, sabor que caracteriza a cozinha tailandesa, pois é 
usado na maioria dos pratos, substituindo o sal.  

 Nam Pla 

 
Leite de Coco  

Essencial em muitas receitas, principalmente as com curry.  
 

Pasta e molho de tamarindo  
Dá a acidez dos pratos. 



 

 

 

Onde comer 

Restaurantes 

Rang Mahal, Banguecoque 

Restaurante Ad Markers, Banguecoque 

Sam’s Steakhouse, Phuket 

La Gaetana, Phuket 

Hua Raw Night Market, Ayutthaya 

Chang House, Ayutthaya 

Tha Nam, Chiang Mai 

Good View Bar and Restaurant, Chiang Mai 

Madame Restaurant, Phi Phi   

Ruan Thai, Phi Phi 

 

Bares e Cafés 

Q Bar, Banguecoque 

Timber Hut, Phuket 

Sanaeha, Phulet 

Good Morning Chiang Mai Café, Chiang Mai 

Riverside Bar and Restaurant, Chiang Mai 

Drunken Flower, Chiang Mai 



 

 

Sand Bar, Phi Phi   

 

Onde ficar 

Diamond City 3*, Banguecoque 

Century Park 4*, Banguecoque 

Ramada Plaza 5*, Banguecoque 

Evason Bom Island 5*, Phuket 

Movenpick Resort 5*, Phuket 

Holiday Inn Resort Phi Phi Island 4*, Phi Phi 

sland Village 4*, Phi Phi 

Kantary Hotel 4*, Ayutthaya 

The Lima Place Hotel3 *, Ayutthaya 

 

 

 

 

 


