PHUKET IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Phuket lényegesen közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Bangkok, Pattaya, és még Koh Samuinál is
délebbre van. Az éves átlagos hőmérséklet a napi legalacsonyabb 23 és a legmagasabb 31 fok
között mozog. Május és október között van a monszun szezon, és ebben az időszakban nagyobbak
az időjárási kockázatok a turisták számára.

Január

A január Phuketen valamivel melegebb, mint a december. Nappal mindig egykét fokkal 30 fok felett van a hőmérséklet, azaz jó meleg van, de nincs
elviselhetetlen hőség. Éjszaka kellemes 22 fok körüli meleg van. Januárban
kevés a csapadék, kicsi az eső veszélye. A tengervíz hőmérséklete 28 fok
körüli. A levegő páratartalma 75%-os, ami nem vészes. Legalább napi 8 napos
órára lehet számítani. A január nem egy kifejezetten szeles hónap.

Február

Phuketen a február pár fokkal melegebb, mint a január, de a legmagasabb
átlag hőmérséklet, a 33 fok még mindig nem nyomasztó. Éjszaka kellemes 23
fok körüli a hőmérséklet. Az utazó számára pozitívum, hogy a szigeten a
február nem csapadékos, átlagban 4 esős nap van a hónap folyamán. Sok a
napsütés, legalább naponta kilenc óra, és többnyire nem felhős az ég. A
tengervíz hőmérséklete 29 fokos, jó meleg, talán túlságosan is. Februárra nem
jellemző, hogy szeles lenne az idő, viszont nem ritka a köd. Február amúgy a
száraz évszak utolsó hónapja.

Március

Márciusban a nappali hőmérséklet már 34 fok körüli, ez még kibírható, de
azért hőséget érzünk. Éjszaka 23 fok körüli a hőmérséklet. Még nincs esős
időszak, de azért februárhoz képest több a csapadék. Március második
felében már nagyobb az esélye az esőzéseknek. A tengervíz hőmérséklete
márciusban is 29 fok körüli. Phuketen az év keresztmetszetében márciusban a
leggyakoribb a köd.

Április

Áprilisban a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körüli, a legalacsonyabb
24 (éjszaka). Április Phuketen a legmelegebb hónap májussal együtt.
Valamivel több a napsütés, mint márciusban. Áprilissal kezdetét veszi a
csapadékosabb időszak. A hónap folyamán átlag 11 esős napra lehet
számítani. A tengervíz nagyon meleg: 30 fok körüli!

Május

Phuketen májusban a legmagasabb hőmérséklet 32 fok, a legalacsonyabb 25
fok. A május már csapadékosabb, mint az április. Májusban bizony 18 esős
nap van átlagban a hónap folyamán. És ez még nem is a monszun időszak.
Gyakran felhős az ég, mindazonáltal lehet számítani napi 8 napsütéses órára.
A tengervíz hőmérséklete – áprilishoz hasonlóan nagyon meleg: 30 fok körüli.

Június

Phuketen júniusban kezdődik a monszun időszak sok csapadékkal. Nappal 3032 fok az átlagos hőmérséklet, éjszaka 25 fok körüli meleg van (kell a
hotelszoba légkondija). A hónap második fele többnyire csapadékosabb, mint
az első fele. Átlagban a hónap folyamán 18 napon eshet az eső. Jellemző,
hogy az esők hevesebbek, de nem tartanak hosszú ideig. Az égbolt nagyon
gyakran felhős, és már csupán 7 napos órára lehet számítani. A tengervíz 30
fok körüli meleg.

Július

Phuketen a július már a monszun szezon, de annak még nem a mélypontja. A
statisztikai átlag szerint a hónap folyamán 19 olyan nap lehet, amikor esik az
eső. Nappal a csúcshőmérséklet 31 fok körüli, éjszaka 25 fokos meleg van.
Kicsi az esélye, hogy olyan napot fogjunk ki, amikor nincs eső, és sokat süt a
nap. Főleg, hogy nagy eséllyel felhős az égbolt. A tengervíz hőmérséklete 30
fok körüli.

Augusztus

Jóllehet az augusztus a júliussal együtt a monszun szezonban van, azért picit
kevesebb augusztusban a csapadék, mint júliusban. Azért augusztus második
felében a legcsapadékosabb hónaphoz, a szeptemberhez közeledve már
jelentősen megnő az eső kockázata. A statisztikai átlag szerint augusztusban
19 esős nap van. Gyakran felhős az ég, azért van annyi napos óra, hogy
lehessen strandolni, napozni. Augusztusban a monszun esői miatt
előfordulhat, hogy a strandokon a nagy hullámok, veszélyes víz alatti
áramlások miatt egy ideig korlátozzák a tengerben fürdést. A legmagasabb
nappali hőmérséklet 31 fok körüli, éjszaka augusztusban is 25 fok körüli a
meleg. Augusztusban ritkán tapasztalható köd.

Szeptember

Phuketen a legcsapadékosabb hónap a szeptember (400 milliliter). Sok olyan
nap van, amikor esik az eső, és/vagy felhős az ég. A statisztikai átlag szerint
szeptemberben 21 olyan nap van, amikor valamilyen mennyiségben esik az
eső. A nagyobb záporok mellett vannak azért bőven napos órák. A levegő

páratartalma magas, olyan monszunos. A sziget viszonylatában ilyenkor van a
legkisebb hőség (persze az esők miatt is), mindazonáltal kevéssé tér el az
átlaghőmérséklet az év átlagától. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körüli, a
legalacsonyabb 24 fok körül mozog. A tengervíz hőmérséklete 29 fok körüli.

Október

Az október a csapadék mennyiségét tekintve kevésbé esős, mint a
szeptember, viszont gyakrabban vannak esők, így hát rövidebbek (záporok),
enyhébbek. Átlagban 23 olyan nap van a hónap folyamán, amikor valamennyi
eső esik. Azért októberben is lehet nyaralni, strandolni Phuketen, hiszen
naponta átlagban azért kínálkozik hét napsütéses óra. A tengervíz
hőmérséklete 29 fok körüli.

November

Novemberben a monszun szezon csapadékossága kezd alábbhagyni. A hónap
folyamán egyre csökken az eső kockázata. Azért a november még sokkal
csapadékosabb, mint a rákövetkező december. Phuketen novemberben a
nappali hőmérséklet 31 fok körüli, éjszaka 23 fok tájékán mozog. Nappal
ritkán van 30 fok alatti hőmérséklet. A tengervíz hőmérséklete 29 fok körüli.
Novemberben az előző hónapokhoz képest nyugodtabb szokott lenni a tenger
a sziget partjainál. A november viszonylag szélmentes időszak a szigeten. A
napos órák száma hét.

December

Phuket decemberben kellemes klímát kínál az utazóknak. Decemberben kicsit
melegebb az időjárás, mint novemberben. A nappali átlaghőmérséklet 31 fok
körüli, éjszaka 23 az átlag. Több a napsütés, mint novemberben. A nyaraló
számára nagyon jó, hogy Phuket decemberben nem csapadékos, és ha esik is
az eső (amire azért van 30 százalékos esély), akkor sem hosszasan. A tengervíz
hőmérséklete 28 fok átlagban, és hát olyan fürödni, mintha temperált
medencében pancsolnánk. A gyerekek nagyon is szeretik ezt a
vízhőmérsékletet.

Kellemes utazást kívánunk!
Az időjárás információk tájékoztató jellegűek.

