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FULL MOON PARTY 

KOH PHA NGAN - KOH SAMUI 
THAILAND 

 

Full Moon Parti nedir?  
Full Moon (dolunay) gecelerinde düzenli olarak 
Tayland’ın Koh* Pha Ngan adasında Had Rin Nok 
plajında yapılır. Bütün Asya’da düzenli olarak 
organize edilen en büyük sahil partisidir. Partiye 
her ay dünyanın dört bir yanından 10 ila 30 bin 
arasında insan gelmektedir. Techno, trance, goa, 
drum n’ bass, dub, reggae, house türü müziklerin 
sahilde kurulan sahnelerden bütün gece çalındığı 
parti alanlarında kendisini müziğe kaptırmış 
kalabalıkların yanı sıra sahil boyunca kurulan 
masalarda dolunay ışığının altında ya da yakılan 
sahil ateşlerinin başında sabahlayanları görmeniz 
mümkündür.    
* “Koh” Tayland’da konuşulan Tay dilinde ada 
demektir.  
 
 
 

Koh Pha Ngan neresidir? 
 

 

 
 
Tayland körfezinin iç tarafında kalan, Samui 
adasının 15 km kadar kuzeyinde, ana karanın 60 
km kadar güneyinde bulunan adadır. 12 bin kişinin 
yaşadığı, 168 km2 lik küçük bir adadır. Halk 
geçimini Hindistan cevizi imalat ve ticaretinden 
sağlar. Adanın %75 i tropikal ormanlık bölgedir. 
Balıkçılığın yanı sıra turizm de gelişen gelir 
kaynaklarından biridir. Ada çevresinde bulunan 
sahil bölgelerinin birçoğunda neredeyse boş 
denecek kadar az insan vardır. Adayı günlük ya da 
kalışlı olarak huzurlu bir ortam arayan hemen 
hemen her kesimden turist ziyaret eder. Aileler, 
dalış meraklıları, backpackerlar, genç – yaşlı çiftler 
ve tabii ki Full Moon Parti günlerinde parti 
katılımcılarının gözdesidir.  
 

 
Nasıl gidilir? 
Çeşitli havayollarının değişik aktarmalı seçenekleri ile Samui adasına gidebilirsiniz. Konaklamanızı Samui 
adasında yaparken partinin olduğu gün Pha Ngan adasına botlar ve teknelerle ulaşım sağlayabilirsiniz.  
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Neler bulunur? 
 
Samui adası partinin yapıldığı Pha Ngan adasına oranla çok daha 
büyük ve turistik bir adadır. Samui adasında gerek konaklama 
gerekse günlük ihtiyaçlar konusunda aradığınız her şeyi 
bulabilirsiniz. Her yıl dünyanın dört bir yanından balayı çiftleri, 
dalgıçlar, aileler ve ünlülerin tercih ettiği bir tatil adasıdır. 

 
 
 

 

 
 
Parti sırasında Pha Ngan adasının Had Rin Nok plajında da 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şey düşünülmüştür. Bankaların 
ATM makineleri visa, mastercard ve para kartlarını kabul 
etmektedir. Ayrıca çevrede birkaç tane küçük döviz bürosuda 
bulabilirsiniz. Eğer yurt dışında kullanılabilir bir bankamatik 
kartınız ya da kredi kartınız varsa üzerinizde fazla nakit 
taşımanıza gerek yoktur.  

 
Parti boyunca kurulan barlarda Maekong veya Sang 
Som Tay viskilerini, Singha, Beer Chang, Kloster 
gibi yerel biraları, Heineken, Tiger, Corona gibi 
uluslar arası markaları ve her türlü alkolsüz 
içecekleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca çevre 
restoranlarda, büfelerde ve açılan birçok stantta 
geleneksel Tay yemekleri dışında pizza, hamburger 
çeşitleri, salata ve çorba çeşitlerini bulmanız 
mümkündür. Red Bull, Lipovitan, M-150 vb enerji 
içeceklerini de rahatlıkla ve bolca bulabilirsiniz. 
Daha önceden tecrübesi olanlar bu tür içeceklerin 
çok fazla tüketilmemesini tavsiye ederler. Hele ki 
alerjik bir durumunuz var ise. Kafein almak için 
kahve her zaman tavsiye edilmektedir. Dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi Tayland’da da 
uyuşturucu kullanımı ve bulundurulması yasal 
değildir. Tayland polisi bu konuda çoğu zaman sivil 
polisler ile denetimler yapmaktadır. Özellikle parti 
sırasında bu denetimler daha da sıklaşmaktadır. 
Gece boyunca dans eden Hawaii gömlekli ve şortlu 
kişilerin polis olması ihtimali işten bile değildir. 
Tanımadığınız kişilerden hiçbir şekilde yiyecek, 
içecek kabul etmemeniz de parti tecrübelerinden 
biridir. Rahat kıyafetler, rahat bir ayakkabı veya 
sandal tercih edebilirsiniz. Vücudunuz için fosforlu 
boyaları ve yüzünüzdeki büyük gülümsemeyi de 
getirmeyi unutmayın.  

 
 

 

 

 

 
Pha Ngan adası sakinleri ve aslında turizmden büyük bir gelir sağlayan tüm Tay halkı, ülkelerinin temiz 
tutulması konusunda özen göstermektedirler. Özellikle parti sırasında oluşan çöp ve atıklar çevreye ve doğaya 
zarar verebilecek boyuta ulaşabilmektedir. Ada sakinleri parti katılımcılarını ağırlamaktan memnuniyet 
duymakta ve bu konuda katılımcıların duyarlı davranarak kendilerine yardımcı olmalarını beklemektedirler. 
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