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Phuket
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- juvelen med de mange strande

    Den ligger som et dryp 
fra det thailandske fastland 
og er et at landets vestligste 
punkter forbundet med to 
broer.
De europæiske sømænd 
kaldte øen Jung Ceylon på de 
første søkort. I dag hedder 
den Phuket. Hvor dette for-
holdsvis nye navn kommer 
fra, er der flere forklaringer 
på.
Nogle mener, at det er fra 
det malaysiske ord bukit, 
som betyder bakke - og øen 
rejser sig også af havet som 
en høj bakke. Andre hælder 
til den thailandske variant, 
at Phuket er sammensat at 
to thailandske ord: phu, som 
betyder bjerg, og ket, som 

betyder juvel.
En juvel er den. Gennem hi-
storien har den på forskellig 
måde bragt stor velstand. I 
oldtiden var Phuket et vig-
tigt punkt på de etablerede 
handelsruter, som især ki-
neserne fulgte. Senere fandt 
de ud af, at der var mineraler 
på øen, og kineserne slog sig 
ned og blev velhavende på 
tin-minedrift, og da minerne 
var tømt, skiftede de til 
gummiproduktion. Der er 
stadig gummiplantager især 
på den nordlige del af øen.
Men den mest værdifulde 
naturlige ressource på øen 
- den, der i dag bringer de 
store indtægter og masser af 
arbejdspladser - er de mange 

strande.
Som så mange andre steder, 
var det de unge rygsæk-
rejsende, der fandt frem til 
Phuket, som er Thailands 
største ø, lidt mindre end 
Lolland. De søgte til Kata og 
Karon strandene. De lokale 
fiskere byggede hytter, kok-
kererede og tjente ekstra 
baht på turisterne. Det var i 
begyndelsen af 1970erne. 
Turismen blev udbygget. 
Hytterne blev småhoteller, 
og mindre restauranter duk-
kede op. Mængden af turi-
ster voksede, og med James 
Bond filmen "Manden med 
den gyldne pistol" fra 1974, 
som bl.a. var optaget på øen, 
fik hele verden øje på Phu-
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Phuket
ket. Så gik det stærkt; men 
Patong-stranden mod nord var 
stadig nærmeste øde.
Først i slutningen af 1970erne 
fik TAT, de thailandske tu-
ristmyndigheder, vedtaget en 
udbygningsplan for turismen 
på øen, og der blev samtidig 
givet tilladelse til udenland-
ske investeringer. I 1979 blev 
den første turistvirksomhed 
åbnet ved stranden i Patong: 
seks bungalows bygget af en 
udenlandsk investor. 
Siden er det eksploderet. 
Udbygningen her har for 
længst indhentet og overhalet 
strandene mod syd. Patong 
er i dag det førende turistcen-
trum og lige så meget by, som 
den er ferieresort, med shop-
ping og ikke mindst masser af 
forlystelser og natteliv. 
Øens hovedstad, Phuket 
Town, bliver overset af de 
fleste turister. Men her, hvor 
handelsfolk, købmænd, mine-
folk og plantageejere i sin tid 
skabte en by og viste deres 
velstand i palæer og byhuse 
i den karakteristiske sino-
portugisiske stil, arbejdes på 
at skabe en renæssance. Der 

restaureres, og der arbejdes 
for at få en World Heritage 
(verdensarv) udnævnelse fra 
UNESCO, som de malaysiske 
handelsbyer, Kingston på 
Penang og Melaka, allerede 
har fået. Samtidig investerer 
de unge kinesere i byen og 
renoverer deres fædres og 
forfædres shophouses (smalle, 
men dybe, byhuse med for-
retning eller virksomhed i 
stueetagen og bolig over) til 
restauranter, caféer og sjove 
forretninger. Og hoteller får 
en make over. Phuket Town 
vil være med og vise, at den 
også har noget at byde på. 
I 2012 kom der syv millioner 
turister til Phuket, og tallene 
viste størst stigning fra det 
russiske og kinesiske marked. 
De mange turister kan mær-
kes på øens infrastruktur. 
Lufthavnen, som er udvidet 
flere gange, trænger til endnu 
en, siger myndighederne. 
Mere iøjnefaldende er det hal-
tende vejnet, hvor vejen mel-
lem Patong og Phuket Town 
stadig snor sig i trafikkaos 
med lange køer efter sneglen-
de lastbiler, der næsten ikke 

kan hale sig op over bjerg-
kammen. Den tunnel, folk har 
drømt om i årevis, venter man 
stadig på. Derimod er arbejdet 
i gang med et tunnelprojekt 
ved omfartsvejen omkring 
Phuket Town.
Selv om det myldrer med 
turister på øen, er de stort set 
alle samlet langs den mid-
terste del af vestkysten med 
Patong som centrum og langs 
strandene nord og syd for. 
Men man kan sagtens komme 
væk fra myldret, hvis det er 
det, man vil. 
Der er stadig mindre strande 
med begrænset turisme 
på øen. Der er omliggende 
småøer med næsten ingen 
turisme, og der er Phuket 
Town, hvor man er omgivet af 
thailandsk hverdagsliv. Eller 
man kan kombinere: en del af 
ferien væk fra det hele med 
total afslapning, og resten, 
hvor der er masser af liv, 
aktiviteter og muligheder.
På Phuket kan man det hele 
- derfor er øen Thailands 
største turistmagnet. 
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væRd At vIde
Transport
Fly: Rutefly via Bangkok eller Sin-
gapore. I vintersæsonen har Thai 
Airways en rute København-
Phuket-Bangkok-København, og 
i vintersæsonen er der også flere 
charterflyselskaber, som flyver 
direkte til Phuket fra Danmark.

Fra lufthavnen: Der er busfor-
bindelse hver time til Phuket 
Town, men ikke til øens vestkyst, 
hvor de fleste hoteller er. Der er 
masser af taxier, som kører efter 
faste priser. Mellem 500 og 900 
baht alt efter destination.

Rundt på øen:  Der er lastbil-
busser mellem Patong og 
Phuket Town. Ellers er busnettet 
ikke udbygget. Tuk-tuk, små 
scooter-lastbiler med sæder på 
ladet, kører efter faste priser og 
er bedst til korte distancer. Ellers 
taxi. I Phuket by er der også 
cykeludlejning.

Rundt mellem øerne: Små 
vandtaxier fra strandene ud til 
småøerne. Faste forbindelser 
med større både og speedbåde 
til f.eks. Phi-Phi og Krabi fra 
Phuket Town, og Rassada Pier 
samt fra Bang Rong lidt længere 
mod nord til Kho Yao Noi og Kho 
Yao Nai  og de øvrige småøer i  
Phang Nga bugten. Fast bådrute 
mellem Phuket og Krabi.

Ophold
Findes i alle variationer og til 
alle pengepunge. Fra billige 
guesthouses, enkle hoteller, over 
luksuriøse versioner af Bed & 
Breakfast, til familiehoteller, fe-
rielejligheder og -resorts til store 
fem-stjernede luksushoteller.

Visum: For ophold under 30 dage 
kræves ikke visum for danske 
statsborgere. 

Vaccination:  Er ikke påkræ-
vet. Malaria og dengue feber 
forekommer yderst sjældent på 
Phuket. Men myg er der, sørg for 
at have myggespray.

Penge og handel
Valuta: Thai baht. En baht er 100 
satang. 100 baht er ca. 17 kroner.

Drikkepenge: Mange steder er 
der medregnet en service fee  
på regningen. Hvis ikke,  bliver 
lidt drikkepenge værdsat. Fem 
til ti pct.

Åbningstider:  Forretningerne 
i Phuket Old Town fra ca. 8.30 
til 18, i badebyerne åbnes lidt 
senere men lukkes til gengæld 
også senere, ofte er der åbent til 
kl. 23. Banker mandag-fredag kl. 
9.30 til 15.30.

Rabat: VAT refund, tilbagebeta-
ling af skat på indkøbte varer fra 
forretninger, som annoncerer 
med VAT-refund og udfylder 
formularer dertil. Der er regler 
for ordningen, f.eks. skal hvert 
indkøb være på mindst 2.000 
baht, og man skal have et samlet 
indkøb på mindst 5.000 baht, 
før der tilbagebetales skat. VAT 
refund for tilbagebetaling findes i 
lufthavnen.

Alarmcentral:  191 for nødopkald.  
1055 turistpoliti (nationalt num-
mer) 1699 Phuket Hotline.

Landekode: 00 efterfulgt af 66 for 
Thailand.

Helligdage: 14. februar Makha 
Bucha-dag. 13.-16. april Song-
kran, vandfesten og det 
thailandske nytår. 7. april Chakri 
dag (6. april, men ved weekend 
holdes helligdagen med fri fra 
arbejde den første mandag). 1. 
maj arbejdernes dag. 5. maj kro-
ningsdag. 13. maj Visakha-dag. 
11. juli Asahana-dag. 12. august 
Dronningens fødselsdag. 23. 
oktober Chulalongkorn-dag. 5. 
december Kongens fødselsdag. 
10. december forfatningsdag.  
I 2015 falder Makha Bucha 2. 
marts, Visakha 3. maj og Asa-
hana 1. juli.

Tidsforskel: Seks timer før dansk 
tid. Syv, når vi har sommertid.

Rejsetidspunkt: Temperaturen 
ligger året rundt omkring 30 
grader. Højsæson er november-
marts, hvor det regner mindst, 
og Andamanhavet er roligt. Den 
mest ustabile vejrperiode er 
juli-oktober, hvor havet er uroligt 
især langs vestkysten, hvor der 
er strøm og store bølger. I den 
periode regner det også mest.

Den danske ambassade: 10 Sat-
horn Soi 1 South Sathorn Road i 
Bangkok
Telf: +66 (0) 2343 1100. Mail: 
bkkamb@um.dk. Web: thailand.
um.dk

•	Info: thaiairways.dk, phuket-
tourist.com
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Ud At SPISe
Dyre
Blue Elephant
Et thaikøkken, der er en konge 
værdig, og omgivelserne li-
geså. Regnes for øens bedste 
restaurant. Der er også en Blue 
Elephant restaurant i Køben-
havn, men denne har en noget 
mere spektakulær adresse i det 
smukt restaurerede palæ, Phra 
Phitak Chyn Pracha, med udsigt 
over parkagtig have og i rette hi-
storiske omgivelser, fra dengang 
det var før. Vælg fra en »tasting 
menu« eller gå a la carte.
•	96 th Krabi i Phuket town
•	blueelephant.com

The 9th Floor
Indgangen og elevatoren i 
bunden af højhuset, der ligger 
lidt tilbagetrukket fra stranden, 
er lidt trist. Men det er udsigten 
fra restauranten på niende etage 
med vinduer fra gulv til loft, 
som åbnes, når vejret er til det, 
bestemt ikke. Gourmet-køkken 
og godt vinkort, og de kvindelige 
tjenere har små sorte kjoler på, 
og kan tænde en cigar for de 
mandlige kunder, så de bagefter 
næsten glemmer at ryge den.
•	47 Rat-U-thid Rd i Patong
•	the9thfloor.com

Boathouse Wine & Grill
Med fransk køkken, når det er 
bedst, hvide duge, stearinlys 
og røde roser på bordene og 
en udsigt over stranden i den 
sydlige ende af Kata, er det 
stedet for en romantisk middag. 
Især atmosfæren og vinlisten im-
ponerer. Gæsterne er dresset op, 
og vil man sidde nær stranden, 
er det en god idé at bestille bord 
i forvejen.
•	182 Koktanode Road i Kata 

Beach
•	boathousephuket.com

Mellem
Raya 
Træd tilbage i tiden i dette sino-
portugisiske hus, som rummer 
Madam Ras’ restaurant. I det 
restaurerede shophouse med 
kakler på gulvet og højt til loftet 
er der servering i to etager blandt 
antikviteter som gamle grammo-
foner og kinesiske cigaret-pin-
up-plakater. Køkkenet er thai, og 
stemningen uhøjtidelig. Husets 
specialitet er krabbekød i curry 
med risnudler.
•	48 New dibuk Rd i Phuket town

Pla Seafood
Restaurantens køkken er en sjov 
hybrid mellem australsk- og thai-
køkken, men i praksis betyder 
det grillede  blæksprutter eller 
dampede krabber, hvis man ikke 
har hjemve og trang til en wiener-
schnitzel. Restauranten ligger på 
selve stranden og har en privat 
svømme-platform, udstyr til 
vandsport og flere brusere på 
stranden.
•	Surin Beach
•	plaseafood.com

Suay Restaurant
Både i 2012 og 2013 vandt 
restauranten Tripadvisors 
»Certificate of Exellence«. Suay’s 
asiatiske fusionskøkken og thair-
etterne fra Isaan, det nordøstlige 
Thailand, serveres i enkle omgi-
velser. Gourmet og høj kvalitet til 
rimelige penge.
•	takuapa Rd i Phuket town
•	suayrestaurant.com

Billige
Natural Restaurant Raya

Foto:S
canpix
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Tag Edens Have, fyld den i 
hundredevis af krukker og fordel 
dem på alle de tager, gesimser og 
platforme, som restauranten, der 
ser ud, som om den er udvidet 
ved knopskydning, består af. Tilføj 
rislende vand, sjove figurer og 
andre finurligheder, og rammerne 
for den over 20 år gamle restaurant 
er sat. Babylons hængende haver, 
kalder de det selv. Køkkenet er thai 
og stemningen afslappet.
•	62/5 Soi Phutorn i Phuket town  
•	naturalrestaurantphuket.com

Dengs
Restauranten er en del af Dengs 
Kamela Resort, guesthouse og 
restaurant, som ligger lige ud til 
stranden. På menukortet er både 
pasta, burgere og wienerschnitzel. 
Men restauranten er mere berømt 
for sin seafood, og hver onsdag er 
der buffet-barbecue.
•	ved Soi Police Station, Kamala 

Beach

Mee Ton Pho
Restauranten er en gammel og be-
rømt hokkien forretning, kinesisk, 
og ligger lige ud til rundkørslen 
omkring Phuket Clock ved siden 
af en kinesisk helligdom. Her er 
varmt, rygende og overfyldt, men 
retterne med gule hokkien-nudler 
er det hele værd. »Me Hokkien Pad« 
er restaurantens berømte stir-fried 
nudler med seafood. Bestil nogle 
satay i ventetiden.
•	Surin Circle i Phuket town

the 9th Floor

Foto:  S
canpix
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StedeR At Bo
De luksuriøse
The Pavillions 
Den fem-stjernede resort er 
bygget lidt inde i landet på et af 
Phukets højeste punkter. De 49 
luksuriøse villaer i thai-stil har 
flot udsigt enten over havet eller 
over bjergegnene bag. Villaerne 
er fra 270 til 595 kvadratmeter 
og har en helt ugenert og privat 
pool. Nogle af villaerne har også 
egen spa med bl.a. dampbad. 
Der er restaurant, bar og biblio-
tek i »The Plantation Club«. Børn 
har ikke adgang til resorten.
•	31/1 Moo 6, Cherngtalay i 

thalang.
•	thepavilionsresorts.com

Andara Resort & Villas
Er bygget op ad en bjergside, 
hvor villaer og suiter, fra et til tre 
værelser, har udsigt over havet 
og egen privat strand. Villaerne 
har egne infinity-pools, og der 
er desuden en fælles 40-meters 
pool. Hotellets »Silk Restaurant« 
er kendt for at have et af øens 
bedste thaikøkkener.
•	15 Moo 6, Kamala Beach i 

Kathu.
•	andaraphuket.com

Katathani Phuket Beach 
Resort
Hotellet ligger i første række med 
direkte adgang til egen strand på 
Kata Beach. Der er 479 værelser, 
rummelige og møbleret i thai-stil. 
Der er seks pools, to fitness-
centre, »Tew Son Spa« og seks 
forskellige restauranter  samt 
hotellets egen luksus-speedbåd 
til udflugter.
•	14 Kata Noi Rd. Muang i Kata.
•	katathani.com

Mellemklasse
Outrigger Laguna Phuket
Hotellet, der ligger mellem 
en tropisk lagune og Anda-
manerhavet nær Bang Tao, 
genåbnede i foråret 2013 efter 
en gennemgribende renovering. 
255 rummelige værelser fra 43 
kvadratmeter, to restauranter 
og familievenlige aktiviteter som 
pool med vandrutsjebane og 
vandsport med begynderklas-
ser i havkajak, vindsurfing og 
sejlads.
•	323 Moo 2, Srisoonthorn Road i 

Cherngtalay.
•	outriggerthailand.co

Beyond Resort 
Hotellet blev pr 1. november 
2013 et »kun-for-voksne« hotel, 
som kun tillader gæster over 18 
år. Hotellet med de 80 stilrene 
værelser ligger ud til en bugt i 
den ene ende af Karon Beach og 
er det eneste i Karon med direkte 
strandadgang. Der er to swim-
mingpools, restaurant og spa på 
hotellet.
•	51 Karon Road i Karon.
•	katagroup.com

Secret Cliff Resort
Hotellet ligger højt med en fanta-
stisk udsigt, især fra værelserne 
i nedre afdeling med havudsigt. 
Men hotellet har også stejle stier 
og trapper og er ikke egnet for 
gangbesværede. Stilfærdige 
omgivelser, selv om der kun er 
fem minutters kørsel til Patong. 
To swimmingpools, spa og 
restaurant. 
•	707 Patak Rd. i Karon Cliff.
•	phuketsecretcliff.com

Billige
On On Hotel
Det ældste hotel i Phuket Old 
Town er en seværdighed i sig 
selv. Hotellet med de 43 værelser 
er nyrenoveret med respekt for 
den sino-portugisiske arkitektur 
og stil. Det gamle er bevaret, og 
nyt er på bedste måde passet 
ind. Hotellet, som også er kendt 
fra filmen »The Beach«, har både 
backpacker-sovesale (med seks 
køjer og adgang til bad og toilet) 
placeret i egen fløj, og dobbelvæ-
relser med eget bad.
•	19 Phang-Nga Rd., talad Yai i 

Phuket old town.
•	thememoryhotel.com

Ricos Hotel
Engang var der fire hoteller på 
Bangla Road, forlystelsesgaden 
i Patong. I dag er der bare Rico’s 
tilbage. Hotellet ligger i en lille 
sidesmøge, et skridt tilbage og 
lidt væk fra bangla-støjen. Der er 
24 lyse værelser med badevæ-
relser og gratis WiFi. Og så er der 
masser af kunst på væggene.
•	64/10-11 Soi Bangla Square i 

Patong.
•	ricoshotel.com

Kamala Dreams
Hotellet består af 18 et-værelsers 
hotellejligheder, som ligger 
omkring en lille swimmingpool. 
Hotellet ligger mellem stranden 
og Kamela high street. Nogle af 
lejlighederne har udsigt til stran-
den. Der er sea-food restaurant, 
som også tilbyder morgenmad.  
•	74/1 Moo 3, tambon i Kamala
•	kamaladreams.net
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StRANdKlUBBeR
Bliss Beach Club
Stranden i sig selv er den rene 
lyksalighed, men strandklubben 
føjer lidt ekstra til. Den har plads 
til hele familien fra restaurant 
og bar i den markante bygning 
til solstolene på standen, hvor 
personalet i retro-beach-boys 
uniformer kommer med drinks 
og noget af den bedste mad, der 
serveres på øen.
Ligger på Ao Bang Thao stran-
den. Forbi Sunwing-hotellet til 
højre og Sugarcane-restaurant 
til venstre. 200 meter efter er 
indkørslen på højre hånd.
•	blissbeachclub.com

Catch Beach Club
Det var ikke megen opmærk-
somhed, turisterne ofrede 
denne del af stranden,  men så 
blev strandklubben bygget. Nu 
er det chill-out-stedet for sol- og 
partydyrkere. Dage på hvide 
solstole under hvide parasoller 
på stranden tilsat DJ’s rytmer, 
og når solen går ned, er det 
cocktail- og party-tid. Det er dyrt 
at komme ind, men derefter er 
både mad og drikkevarer gratis 
til en 5.000 baht-grænse.
•	ligger på Surin Beach, 100 me-

ter til højre for den offentlige 
P-plads.

•	catchbeachclub.com

Re Ká Ta Beach Club
Det er chic, det er in. Strandklub-
ben drives af luksushotellet 
Boathouse, og bringer stilen 
derfra med. Klubben i den 
sydlige ende af Kata Beach har 
restaurant med gourmetser-
veringer, pool, spa, hængekøjer 
og solstole på stranden svøbt 
i musik. Entréen 1.000 baht 
modsvares i køb i restauranten 

og giver adgang til dagspa, 
badehåndklæder osv.
•	182 Koktanode Rd i Kata
•	rekataphuket.com

Up Beach Club
Det er nok øens mest eksklusive 
strandklub. Der er en middel-
havsstemning på den store 
overdækkede terrasse, der har 
udsigt over Andamanerhavet, og 
over et lille afsondret stykke af 
stranden, som er en af øens bed-
ste. Det giver VIP-fornemmelser. 
Klubben ligger foran den kom-
mende Malaiwana Residences, 
hvor lejlighedsbyggeriet nu er 
i gang
•	ligger på Nai torn stranden i 

den sydlige ende.
•	upbeachclub.com

Xana Beach Club
Under ledelse af den Singapore-
baserede Attica-gruppe er klub-
bens mål at blive den mest coole 
på øen. Dagen nydes i solstole 
på stranden eller omkring pool 
med swim-up bar, og om aftenen 
forsvinder »strand«, og klub sta-
ves med C. Så er der party med 
top-DJs, temafester og cocktails, 
der er kendt på hele øen.
•	ligger på Bang tao stranden i 

laguna Beach Resort. 
•	xanabeachclub.com
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MUSeeR
Thai Hua Museum
Bygningen er nyrenoveret og en 
af byens bedst bevarede i den 
såkaldte sino-portugisiske stil, 
som de velhavende handels- og 
minefolk fra begyndelsen af 
1800-tallet yndede at bygge i. 
Thai Hua var den første kinesisk- 
sprogede skole på Phuket, og 
den fortæller nu Phukets historie 
set fra forskellige vinkler: De 
kinesiske indvandrere, tinmine-
industrien, byggestilen, de 
traditionelle ceremonier på øen 
og det lokale køkken.
•	28 Krabi Road i Phuket old 

town.
•	thaihuamuseum.com

Thalang National Museum
Er Phukets nationalmuseum 
med udstillinger om både øens 
og hele Andaman-regionens 
lange historie. F.eks. om det 
berømte slag om Thalang, hvor 
de to heltinder, Chan og Mook (se 
skulpturen af dem på hovedve-
jen lige i nærheden) nedkæmpe-
de et burmesisk angreb mod øen 
i det 18. århundrede. Der er også 
udstillinger om havsigøjnerne, 
om de kinesiske indvandrere, 
øens mine-historie og også om 
tsunamien i 2004.
•	Si Sunthon i thalang lige nord 

for Phuket by.

Mine-museet
Phuket Mining Museum ligger 
i Kathu på vejen mellem Loch 
Palm Golf Club og British Interna-
tional School. Det nye museum 
handler mest om tin-minerne, 
om historien og viser modeller 
af en mine, hvordan det foregik. 
Der er også andre udstillinger, 
f.eks. en genskabt en scene fra 
en opiumshule. Endnu er de 
fleste skilte kun på thai, ligesom 

museets hjemmeside.
•	Moo 5, Kathu-Ko Kaeo Rd i 

Kathu.
•	kathucity.go.th

Phuket Seashell Museum
Er man til perlemors-skinnende 
muslingeskaller og flotte 
konkylie,  er museet nær Evason 
Resort in Rawai stedet at gå ind. 
Den private samling er enorm, 
og der er skaller fra hele verden. 
Der er også forretning, hvor der 
sælges konkylier mm., men husk 
på, at Danmark har underskrevet 
CITES-konventionen mod handel 
med og indførsel af truede arter, 
som bl.a. kæmpemuslinger og 
koraller kan være. Overtrædel-
ser straffes med konfiskation 
og bøde.
•	2/2 Moo 2, viset i Rawai.
•	phuketseashell.com

Chinpracha House
Det smukke hus blev bygget i 
1903 af Tan Ma Siang, søn af en 
immigrant fra Hokkien-regionen 
i Kina, som var kommet til øen 
et halvt hundrede år tidligere. 
Familien gjorde deres lykke med 
tin-minerne, og Tan Ma Siang 
byggede også nabopalæet, hvor 
restaurant Blue Elephant  i dag 
har adresse. Chinpracha er pri-
vatejet, og ejeren, som er sjette 
generation efter første ejer, har 
åbnet det som museum.
•	98 Krabi Rd. i Phuket town
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FoR BøRN
Rid på elefant
Et møde med de store dyr, som 
ser så godmodige ud, er altid et 
hit. Man kan klappe, fodre og (for 
børn over fire år) også komme 
på trekkingtur på ryggen af en 
elefant i bakkerne over Chalong. 
Der er også mulighed for at få 
en tur i okse-kærre. Siam Safari 
var det første firma, der i 1994 
etablerede en elefantlejr med 
aktiviteter på Phuket.
•	17/2 Soi Yodsanae, Chao Far 

Road, Chalong.
•	siamsafari.com

Splash Junge sjov
Vandlandet ligger nær lufthav-
nen på Mai Khao Beach, og der 
er adgang for børn over fire år. 
Den 6.400 kvadratmeter store 
Splash Jungle Water Park er 
designet af det canadiske White-
water Industries og ligger inde i 
West Sand Resort. Her kan man 
suse ned ad forskellige vandru-
tchebaner eller tage det mere 
roligt i en 335 meter lang "Lazy 
River". En "Boomerango" lokker 
også  eller en tur i bølgebassinet.
•	65 Moo 4 Mai Khao Soi 4 i Mai 

Khao.
•	splashjunglewaterpark.com

Phuket Aquarium Cape
Med over 30 bassiner med både 
fersk- og saltvand kan man se 
alt det, som snorklere og dyk-
kere kan være heldige at opleve 
i havet og revene omkring Phu-
ket. For eksempel den så-grim-
at-det-er-lyv og endda giftige 
rovfisk, stenfisken. Gennem det 
største akvarium er en glastun-
nel, hvor man går omgivet af fisk 
og rokker og hajer, og hvor man 

også kan se en dykker fodre 
fiskene.
•	51 Moo. 8 Sakdidej Rd i Phuket 

town.
•	phuketaquarium.org

Besøg gibbon-aberne
Det var chefen for Royal Forrest 
Department på Phuket, som i 
1992 fik etableret Gibbon Reha-
bilitation Project for at hjælpe 
gibbon-aber i nød. Målet er at få 
aberne tilbage til naturen i Khao 
Phrae Thaew National Park, 
hvor centret ligger. Og det er ikke 
kun Phuket-aber, det drejer sig 
om. Centret er det eneste af sin 
art i Thailand og modtager aber 
fra hele landet.
•	ved Bang Pae-vandfaldet i det 

nordøstlige Phuket.
•	www.gibbonproject.org

Naturen for fuld gas
Turen går ad naturstier gennem 
gummiplantager, skove og 
floder, og så kører man ATV -fi-
rehjulere for fuld gas. Undervejs 
møder man skovarbejdere, og 
der er stop, hvor man hører nær-
mere om planterne i den uspo-
lerede natur. Der køres i mindre 
grupper, og alle får hjelme.
•	Pa Khlok i thalang nordøst for 

Phuket town.
•	atvphuket.com 

Foto: P
r-foto
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NAttelIv
Phuket FantaSea
Det er ubetinget øens største 
show. Selv kalder FantaSea 
sig for "den ultimative kultur-
temapark". Man kan også få 
en dag til at gå med at opleve 
elefanterne i deres palads, de 
hvide tigre i tigerjunglen, fornøje 
sig i Similan Adventure Centre, 
shoppe, spise i  restaurant eller 
food-center, og afslutte med 
aftenens store show . Et farve-
strålende udstyrsstykke bygget 
på en legende eller en historisk 
beretning tilsat artister, elefanter 
og et mylder af statister.
•	99 Moo 3 i Kamala 
•	phuket-fantasea.com

Simons Cabaret
Siden 1991 har det efterhånden 
legendariske show været en del 
af Patongs natteliv. Rammerne 
ligner mest af alt en biograf, men 
når tæppet bliver trukket fra, 
forsvinder biograf-følelsen og de 
underskønne ladyboys i fjer, guld 
og glitter indtager scenen med 
musik, sang og den rene Las 
Vegas-underholdning.
•	8 Sirirat Rd i Patong
•	phuket-simoncabaret.com

Rock City
Head bangers music, heavy 
metal og hard rock. Det er 
live-orkestre hver aften. De to 
første spiller mest klassikere fra 
70erne, 80erne og 90erne, inden 
de to sidste AC/DC og Metallica 
tribute-bands overtager. Og de 
har publikum med i deres optræ-
den med bemærkninger til og om 
publikum. Åbent til kl. 02.
•	169 Rat-U-thit over for Bangla 

Road i Patong.
•	facebook.com/Rock-City-

Patong

Banana Disco & Bar
Diskoteket er et af de ældste 
og mest populære i byen. Det 
åbnede i 1993 på gaden langs 
stranden og er netop gennemre-
noveret og nabo til det nyetab-
lerede Banana Walk shopping-
mall. Er kendt for sin udendørs 
afdeling, en bar med udsigt over 
stranden, og for også at have 
live musik med disco-klassikere 
som f.eks. Santanas "Black 
Magic Woman"
•	24 thaweewong Road i Patong 

Beach

Molly Malone
Den verdensomspændende 
kæde af pub- og musikpubber 
har været på Phuket siden 1999. 
Og den irske stemning synes at 
følge med, uanset hvor pubberne 
åbner. Ramsaltet hyggeligt og 
med god iørefaldende syng-med 
live-musik. Pubben ligger syd 
for Bangla Road og lidt væk fra 
den overvældende bargade 
med piger til salg og det sydende 
natteliv.
•	94/1 thaweewong Road i 

Patong.
•	mollymalonesphuket.com

Foto: P
r-foto
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SevæRdIghedeR
Old Phuket Town
Den gamle bydel i øens største by er overset af de 
fleste turister. Det er synd, for der sker rigtig meget 
i gaderne med de sino-portugisiske shophouses, 
som restaureres og genopstår i fortidens pastel-
pragt, og China Town er godt på vej til at blive 
hipt. Byens arbejder målrettet mod også at få 
World Heritage udnævnelse, som de malaysiske 
handelsbyer syd, Kingston på Penang og Melaka 
allerede har. For eksempel har en gade fået gravel 
el-forsyningen ned, og det ´skæmmende ophængte 
ledningskaos er væk. Nyd de små gode forretnin-
ger og et fint forretningsliv.
•	phukettourist.com

Wat Chalong
Er et af Phukets vigtigste templer. Det besøges 
af tusinder hvert år, og er øens åndelige centrum. 
Templet ligger ved Chalong bugten på østkysten, 
hvor vandet er mudret, men hvor der er moler med 
bådforbindelse ud til småøerne. Templet består 
af adskillige pagoder, rigt dekoreret med guld og 
glimtende glas og spejlmosaikker. På helligdage er 
er ofte lokale markeder.
•	phukettourist.com

Big Buddha
I Chalong kan man også se den 45 meter høje 
buddha-figur, som er bygget på toppen af Nakkerd 
bakken og kan ses fra det meste af det sydlige 
Phuket. Det kostede 30 millioner baht at bygge den 
store figur, og ved siden af står en mindre gylden 
buddha-figur og kikker over Chalong, Kata og 
Rawai. Figuren er ikke af guld, men af messing. Der 
er en flot udsigt fra toppen.
•	phukettourist.com

James Bond Island
Den karakteristiske kalkstensø mellem de mange 
andre i Phang Nga-bugten øst for Phuket blev i 1974 
verdenskendt. Den var location i filmen, "Manden 
med den gyldne pistol". Koh Phing Kan-øerne be-
tyder "bakkeøerne som læner sig mod hinanden". 
En af dem er Koh Tapu, der rejser sig som et tårn 
fra havet. Det er den, der er James Bond øen, og i 
dag er der både i massevis med turister, som kan 
vandre langs rækken af de handelsboder, der er 

slået op på stranden. Øerne er en del af Ao Phang 
Nga National Park.
•	phukettourist.com

Thai-boksning
Muay-thai, eller thai-boksning, er landets national-
sport og et traditionsrigt kampsystem, der kan 
føres tilbage til det 15. århundrede. Det ser barskt 
ud. Alle dele af kroppen må rammes, undtagen 
baghovedet, ryggen og skridtet. Og alle dele af le-
gemet, undtagen hovedet, må bruges til at angribe. 
Slag anses for at være et svagt angreb, hvorimod 
spark får publikum til at juble. Der er flere steder 
at opleve muray- thai: Boksestadium nær molen i 
Phuket Town,  Rawai Muray Thai og Bangla Boxing 
Stadium i Patong.
•	19 th Phang Na, Phuket town
•	43/42 Moo 7, th Sai Yuan, Rawai
•	198/4 Ratautit Road, Patong Beach
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Phang Nga bugten - James Bond Island

Foto: P
r-foto



20 Guide til Phuket – Thailand

StRANde

Paradise Beach
Stranden ligger lige syd for 
Patong Beach. Man kan komme 
dertil fra landsiden, men det er 
lettest at tage en long tail-boat 
fra Patong-stranden. Den ca. 100 
meter lange sandstrand ligger 
beskyttet i en lille bugt omgi-
vet af træer og palmer. Der er 
solstole og en lille strandrestau-
rant. Rimelig snorkling på et rev 
omkring 100 meter ude.

Laem Singh Beach
Stranden ligger godt gemt i en 
bugt neden for vejen mellem 
Kamala og Surin. Der er små 
p-pladser ved vejen og to stier 
ned til stranden. Den nærmest 
Kamela er stejlest, mens den 
nærmest Surin til gengæld er 
længere. Sandstranden, der har 
solstole, flere små restauranter 
og strandsælgere, er delt i to af 
klipper. I den sydlige ende er der 
flest klipper og bedst snorkling, 
den nordlige ende er bedst 
for svømning men også mest 
larmende med jetski.

Bang Tao Beach
Seks kilometer hvid sandstrand 
og et begrænset antal turister. 
I hvert fald i den nordlige ende, 
hvor der kun er enkle restauran-
ter med solstole. Det mest livlige 
område er midt på standen, 
hvor der er bygget en håndfuld 
luksushoteller omkring seks 
laguner og en golfbane. Her 
er flest restauranter, og her er 
stranden også renset og ren, 
hvad det kan knibe lidt med på 
andre strækninger.

Kata Noi Beach
Er en af Phukets fineste strande 
med blødt, hvidt sand og klart 
vand, som man dog nogle gange 
må svømme et par meter ud 
for at finde. Stranden er let at 
komme til fra vejen, men den er 
aldrig overfyldt. Der er solstole 
og små boder, og i den sydlige 
ende af stranden ligger "On The 
Rock"-restauranten, bygget ind 
i klippen og med en flot udsigt 
over stranden.

Mai Khao Beach
Den 11 kilometer lange strand på 
nordvestkysten nord for Sirinat 
Nationalpark er et af øens sidste 
ikke turistudbyggede områder 
med strand. Kun enkelte resorts 
er bygget uden for nationalpar-
ken. De store læderskildpadder 
kommer op på stranden for at 
lægge deres æg i perioden mel-
lem november og februar. Pas 
på ved badning, der kan være en 
stærk understrøm.
•	PS: husk det er forbudt efter 

thailandsk lov at bade topløs 
på strandene.

laem Singh Beach
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ShoPPINg
Tre shoppecentre:
Central Festival
Det er øens førende shopping-
center, som ligger midt på øen 
lidt uden for Phuket Town. 120 
forretninger med alt fra Levi's 
til laptops og fra silke til sushi. 
Ud over de mange shoppe-mu-
ligheder er der også biograf og 
flere restauranter med fransk og 
japansk køkken, og selvfølgelig 
også thai-madboder.
•	74-75 Wichitsongkran Road 

ved Phuket town.
•	centralfestivalphuket.com

Jungceylon
Ligger lige for enden af forly-
stelsesgaden, Bangla Road. I 
kælderen en større afdeling med 
souvenir-boder, desuden er va-
rehuset Robinson og supermar-
kedet Big C i shoppingcentret ud 
over et hav af forretninger med 
mærkevarer, tøj, sko, kosmetik, 
solbriller, mobiltelefoner og 
diverse elektronik. Biograf og 
bowlingbane er et godt alternativ, 
hvis det skulle regne.
•	181 Rat-u-thit 200 Pee Rd. i 

Patong.
•	jungceylon.com

OTOP Shopping Paradise
Idéen bag shoppingcentret er 
oprindelig japansk, og OTOP står 
for "One Tampon One Product" - 
oversat "Hvert område i Thailand 
sit produkt". Produkter, som de 
lokale producenter skal forfine 
til det perfekte. Disse varer, som 
både kan være fødevarer og 
håndværk, sælges på markedet. 
Et godt sted at kigge efter souve-
nirs - og de handlende er ikke så 
aggressive, som for eksempel 

på markederne langs strandpro-
menaden.
•	ligger også på Rat-u-thit Rd. 

lige over for destination hotel 
og hard Rock Café.

Tre klassiske:
Rich Home & Decor
Man er dånefærdig. Forretningen 
midt på øen - nær Central Festi-
val - synes uendelig. Lokale efter 
lokale proppet med souvenirs, 
tøj og alskens interiør, husgeråd 
og møbler. Buddha-figurer, ele-
fanter, porcelæn, træskærerar-
bejder, små dåser, æsker, punge, 
tasker, skamler, lamper - man 
kan blive ved. Noget antikviteter, 
andet nyt. En skatteliste, og alt 
sammen har prismærker på.
•	2/34 Moo 2 Praphuketkaew Rd 

i tambon
•	richhomephuket.com

Jim Thompson
Nok Thailands mest berømte sil-
keforretning med både thaisilke 
og anden silke i alverdens farver 
i metermål samt færdigsyede 
varer, tøj, puder osv. Bag forret-
ningskæden lurer stadig myste-
riet om silkeimperiets ejer, den 
amerikanske forretningsmand 
og designer Jim Thompson, som 
med de dramatiske farver gjorde 
thaisilken verdensberømt, og 
som forsvandt i Malaysias høj-
land i 1967 og aldrig er fundet.
•	Flere Jim thompson forretnin-

gen bl.a. Central Festival og i 
lufthavnen.

•	jimthompson.com

Island Bliss
Lange løse gevandter, som kan 
flagre i lyse pastelfarver, eller 

blomstrede mønstre omkring 
den solbrune krop. Der er dømt 
resort-mode. Forretningen 
sælger også bikinier, smarte 
strandtasker og andet tilbehør 
samt børnetøj. Alt er designet af 
australske Cassandra Harper, 
som især henter inspiration i 
Indien og Bali.
•	116 Moo3, t.Cherngthalay i 

Surin Beach.
•	islandblissphuket.com

Tre sjove:
Island Paradis
Tre i én forretning - restaurant 
"Siam Indigo", aktikviteter og tøj. 
Restaurantens køkken er thai 
med fransk-internationalt twist, 
og tøjet er hippie-chic design 
af up-comming thai-designere. 
Tropeflagrende kjoler, silkeskjor-
ter og bluser og tasker.
•	8 th Phang-Nga i Phuket town
•	siamindigo.com 

Lemongrass House
Sælger egen produktion af 
all-natural-health produkter bl.a. 
med citrongræs. Friskduftende 
scrubs, lotions, masker og sham-
poos. Også grove hjemmela-
vede sæbestykker med dufte 
fra agurk til figner eller måske 
kokosnød. Eller prøv den ikke-
giftige myggebalsam, som efter 
sigende skulle være effektivt 
alligevel. Det thai-amerikanske 
par etablerede virksomheden i 
1996 og har i dag forretninger i 
seks forskellige lande.
•	106/14 Surin Beach M. 3 t. 

Chaerngtalay i thalang 
•	lemongrasshouse.com

China Inn
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Når man træder ind gennem 
døren i den nyrenoverede røde 
facade, kan café og restauranten 
forekomme lidt tom. Ingen men-
nesker i sofaer og stole - men 
det skal der heller ikke være. 
Det er nemlig en salgsudstil-
ling. I hjørnet mellem buddha-
figurer hænger bomuldsveste, 
damebluser, kofter og saronger, 
og på første sal er endnu mere.  
Restauranten ligger bagved i det 
lange smalle kinesiske shop-
house.
•	20 thalang Road i Phuket town

Rich home & decor

Jungceylon

Foto: P
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MARKedeR

Søndags gågade 
Phuket Walking Street, rekla-
meres der på bannere. Det er en 
helt ny ting at afspærre en gade i 
Phuket Town. Gaden er Thalang 
Road, som er renoveret og går 
mellem gamle bydels historiske 
sino-portugisiske huse. Her er 
både hindu og muslimske for-
retninger, og hver søndag er der 
også Lardyai, et stort marked, 
som det hedder på den sydlige 
thai-dialekt. Her sælges blandt 
andet lokalt kunsthåndværk og 
kulinariske specialiteter.
•	thalang Rd i Phuket town.

Phuket Market
Det »rigtige« marked ligger uden 
for Phuket Town. Her sælges 
tasker, sko, tøj, nyt og second-
hand, kopier, lokale råvarer og 
levende dyr i et stort, farverigt 
leben. Der er naturligvis også 
madboder. Markedet er et 
weekend-marked, og det ligger 
ikke  fra det store shoppingcen-
ter Central Festival.
•	ligger langs Chao Fa West Rd.

Karon Temple Market
Hver torsdag og lørdag er der 
marked ved templet i Karon. Mar-
kedet, hvor der er boder med tøj, 
bøger, make-up, solbriller, legetøj 
osv. åbner om eftermiddagen og 
ender i et nattemarked med gang 
i madboderne.
•	I den nordlige ende af Karon, 

templet ligger et par hundrede 
meter fra Patak Rd. 

Kamala Markets
Der er to markeder. Fredag er 
der nattemarked, FantaSea 

kaldes det, da det ligger over for 
FantaSea forlystelsesområdet i 
den nordlige ende af Kamela. Det 
marked bliver større og større 
for hver uge. Det andet er onsdag 
aften, og det ligger for foden af 
den bakke, der adskiller Kamela 
og Patong.

Nai Yang Market
Ligger i baglandet bag den stille 
Nai Yang-strand nær lufthavnen. 
Marked er mest for de lokale 
og holdes tre gange om ugen: 
tirsdage, torsdage og lørdage. Alt 
fra friske fødevarer, frugt, DVD’er, 
tøj og håndarbejde. Ligger ved 
Wat Mongkol Wareram-templet, 
som også er et besøg værd.
•	over for Udom’s Bungalows ca. 

en halv kilometer fra kysten.

Nai Yang Market

Foto: P
rivat
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AKtIvIteteR

Smukke Ao Phang-Nga 
Bugten øst for Phuket er Thai-
lands mest besøgte marinepark, 
og det mest for, hvad der er over 
vandet. Phang-Nga-bugten er et 
imponerende og smukt mylder 
af kalkstensøer, som i forskellige 
former bryder det krystalklare 
vand. Der er over 40 øer, og den 
mest berømte er Koh Tapu - 
James Bond Island. Her er en 
lille stribe sand med salgsboder 
og den høje negleformede kalk-
stensklippe (som navnet Tapu  
betyder), man kan bestige. Mere 
interessant er det at besøge Koh 
Khian med over tre tusinde år 
gamle malerier på klipperne fra 
tidlige beboelser eller Koh Panyi  
med den to hundrede år gamle 
muslimske fiskerby, der er byg-
get på pæle ud i vandet. Alkohol, 
narkotika og svin er forbudt på 
øen, men de små restauranter 
serverer friskfanget skaldyr.
•	Udflugtsmuligheder: I long tail 

boat. I speedbåd (nogle har 
havkajakker eller kanoer med) 
eller dinner cruise i gamle 
sejlskibe.

Phi Phi og badetur
De to Phi Phi-øer hører til Krabi-
provinsen, og de ligger midt 
mellem Krabi og Phuket. Der er 
syv øer, men kun Phi Phi Don er 
fast beboet. Midt på øen, hvor 
den smalle sandtange binder de 
to bjergrige dele sammen, ligger 
byen, hvor færgen lægger til. Her 
er små hoteller, restauranter, 
forretninger og barer. Endda 
en 7-eleven er der kommet. På 
øens nordøstlige side ligger 

der familie-resorts i de mere 
fredelige bugter. Lidt syd for lig-
ger Phi Phi Ley med stranden fra 
filmen »The Beach« og den store 
grotte, hvor de lokale på spinkle 
bambus-stilladser kravler op 
for at plukke svalereder, som i 
suppe er en kinesisk delikatesse. 
På en udflugtstur til Phi Phi er der 
som regel også besøg på andre 
øer med gode snorkle-steder og 
flotte strande. Bamboo Island og 
Mosquito Island for eksempel.
Der er flere arrangører, som 
tilbyder speedbåd-udflugter.

Phuket på cykel
Oplev ukendte sider af øen på to 
hjul. Phuket Bike arrangerer ture, 
hvor man hentes på hotellet og 
køres ud på landet, hvor cykler-
ne venter. Turen går så gennem 
landsbyer, gummiplantager, hvor 
man ser, hvordan der tappes 
gummi, og naturgummien produ-
ceres. De mere udfordrende ture 
går gennem nationalparken i det 
nordlige Phuket. Der flere ture at 
vælge imellem og både halv- og 
heldagsture.
•	phuket.com

Flyv mellem træerne
Ikke en aktivitet for folk med høj-
deskræk, for regnskovsoplevel-
sen foregår oppe i træerne, hvor 
man »flyver« under udspændte 
wirer mellem trætoppene. På 
turen rundt mellem de 28 plat-
forme kommer man 40 meter op, 
og længste flyvetur er 400 meter. 
Alle kan være med, reklamerer 
firmaet. Alle over fire år og under 
120 kilo.

•	89/16 Moo 6, Soi Namtok Kathu, 
på vej mod Kathu-vandfald.

•	flyinghanuman.com

Surfing
Phukets mest kendte surf-sted 
er den sydlige bugt af Kata Yai 
stranden. Her ligger Phuket Surf, 
som tilbyder halvdagskurser og 
udlejer surfbrædder. I vinter-
månederne, hvor havet er roligt 
og mere svømmevenligt, kan 
der dog ikke surfes. Sæsonen 
begynder igen i april - når der 
igen er tilpas store bølger.
•	th Koktanod i Kata
•	phuketsurf.com
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golF

Phuket Country Club
Er anlagt i 1989 og er øens 
ældste golfbane. Den er hyggelig 
og bakket og bevæger sig gen-
nem tre forskellige miljøer: seks 
huller i bølgende bakker, seks i 
fladt terræn og seks omgivet af 
skov og træer. På banen var der 
i 2005 »Phuket Thailand Ladies 
Masters«, og året efter samt i 
2008, blev »Phuket Asian Senior 
Masters« afviklet her.
•	80/1 vichitsongkram Rd i Kathu 

distrikt.
•	phuketcountryclub.com

Blue Canyon Golf Club
En af Phukets bedste golfbaner. 
Der er to baner, Canyon Course 
og Lakes Course. Begge er de-
signet af den japanske golfbane-
arkitekt Yoshikazu Kato. Canyon 
Course er en af Asiens abso-
lutte mesterskabsbaner. Rigtig 
berømt blev banen i 1994, hvor 
Tiger Woods, hvis mor er thai, 
grundlagde sin karriere ved at 
vinde sin første Johnnie Walker 
Cup. Ved samme lejlighed blev 
13. hul døbt »Tiger Hole«.
•	165, Moo 1, thepkasattri Road 

i thalang.
•	bluecanyonclub.com

Mission Hills Phuket Golf 
Club
Banen er tegnet af golflegen-
den Jack Nicklaus. Den ligger 
blandt mangroveskove på den 
naturskønne nordøstlige kyst, 
og der er havudsigt fra næsten 
hvert hul. Den åbne udsigt giver 
så brise, for ikke at sige blæst, at 
kæmpe imod. Banen er tidligere 

blevet kåret som bedste mester-
skabsbane i Thailand.
•	195 Moo 4 Pa khlok, Amphur i 

thalang.
•	missionhillsphuket.com

Loch Palm Golf Club
Banen ligger midt på øen og er 
anlagt rundt om en sø, Crystal 
Lake, som i øvrigt er Phukets 
største sø. Banen har desuden 
dramatiske stigninger, men er 
anlagt, så den både har udfor-
dringer til øvede og nye golfspil-
lere. Banen er for nylig renoveret 
og er nu blandt de bedste på øen.
•	38 Moo 5 vichitsongkram Rd. i 

Kathu distrikt.
•	lochpalm.com

Red Mountain Golf 
Er nabobane til Loch Palm og 
er af GolfAsia.dk udnævnt som 
Phukets bedste med ordene: 
»Fantastisk natur og imponeren-
de golf som afsluttes med seks 
huller som nok ikke findes bedre 
og sværere ret mange steder i 
Thailand eller Østen!« Banen er 
anlagt på en forladt tin-mine og 
er øens højest beliggende bane 
med fantastiske udsigter og 
kæmpe højdeforskelle.
•	119 Moo 4 vichitsongkram Rd. i 

Kathu distrikt.
•	redmountainphuket.com

Red Mountain golf
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SPA

Cool Spa
Spaen ligger i luksus-resorten 
Sri Panwa højt på en lille halvø 
på Phukets sydlige kyst og har 
en fantastisk udsigt over det 
sydøstlige Andamanerhav. 
Spaen tilbyder ud over moderne 
spa- og massagebehandlinger 
samt traditionel thai-massage, 
som har sine rødder i kinesisk 
medicin og indisk yoga.
•	88 Moo 8, Sakdidej Rd i Wichit 

distriket.
•	coolspaphuket.com

Oasis Spa
Der findes Oasis-spaer mange 
steder i Thailand, og spa-kæden 
har afdelinger på tre forskellige 
hoteller på Phuket. Tilbyder en 
bred vifte af behandlinger, som 
kombinerer »de gamle traditio-
nelle thai medicin- og urte-hem-
meligheder«, som det beskrives, 
med moderne spa-traditioner. 
Der gives behandling i privat villa 
med have.
•	oasic Sky Breeze Spa, 26 Soi 

Plukjae i Karon (Kata Beach).
•	oasis Secret garden Spa, 

47 Moo1 Srisoonthorn Rd. i 
Cherngtalay (Bangtao Beach).

•	oasis Royal thai Spa, 128 Moo 
3 Rimhad Rd. i Kamala .

•	oasisspa.net

Cheraim Spa Village
Spaen ligger midt på øen. Den 
er bygget som en lille by af 
teaktræspavilloner omgivet af en 
frodig tropisk have. I pavillonerne 
er der behandlingsrum; masser 
af dem. Der er i alt 44 massage-
brikse. Spaen tilbyder alle former 

for behandlinger og massager.16 
Wichitsongkram Rd. i Wichit 
distr   iktet (over for shopingcen-
tret Festival).
•	cheraimspavillage.com

Coqoon Spa
Der findes næsten ikke smuk-
kere omgivelser end regnskoven 
og den tropiske have, som spa-
ens behandlingsrum åbner sig 
ud mod. Spaen ligger i den store 
resort, Indigo Pearl, ved Nai Yang 
Beach og nationalparken. Spaen 
tilbyder luksusbehandlinger som 
»pearl-wrap« med ekstrakt fra 
lokale kulturperler, men også 
traditionel thaimassage.
•	116 Moo 1 tambol Sakhu i 

thalang.
•	indigo-pearl.com

Lets’s Relax
Er en kæde af spa’er med 
afdelinger flere steder i Thailand. 
Masser af behandlinger at 
vælge imellem, og der er også 
»behandlingspakker« som Body 
& Soul, Blooming Life, Golfer’s 
Heaven, Heavenly Relax with 
Hot Herbal Compress og Phuket 
Day Dream. Efter end behandling 
er der afslapning med urtete og 
stedets specialitet: »Mango and 
Sticky Rice«.
•	209/22-24 Raj-U-thid Rd i Pa-

tong (600 meter fra Jungceylon 
centret).

•	letsrelaxspa.com

Cheraim Spa
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FeStIvAleR
Songkran Festival
Nytårsfest efter den thailandske 
kalender, eller mere kendt som 
vandfestival. Oprindelig var det 
tradition, at thaierne stænkede 
vand på familiens ældste og 
på buddha-figurer i respekt 
og for held og lykke. I dag har 
festen udviklet sig til tre dages 
vandkamp, hvor alle, der færdes 
på gader og stræder risikerer at 
kastet vand over sig og angrebet 
af alt fra vandpistoler til fyldte 
vandspande.
•	Fra 13. til 15. april over hele øen.

Chao Le festival
To gange om året har havsigøj-
nerne »Boat Floating Festival«. 
Som thaierne under Loy Kra-
thong festen i november sætter 
små flåder med lys i havet, byg-
ger havsigøjnerne større  både, 
som pyntes med blomster og 
lys. De danser den traditionelle 
Ram Rong-dans omkring deres 
båd, inden de lægger et hår eller 
en fingernegl i den sammen 
med en lille dukke og bærer den 
til havet, hvor den søsættes for 
held og lykke fremover.
•	Festen holdes ved fuldmåne i 

juni og november.
•	Bl.a. i fiskerbyerne ved Rawai 

(til venstre for Rawai Beach) og 
Sapam.

Phuket Vegetarian Festi-
val
Det lyder stilfærdigt, men det er 
det på ingen måde. Den ni dage 
lange festival omkring kineser-
nes tro på, at hvis de forsager 
kød og andre stimulanser, vil 
de få et bedre helbred og fred i 
sindet, omfatter også grusomme 
renselses-ceremonier der 
involverer både knive og andre 

køkkenredskaber og løb over 
brændende kul. Flere kommer 
hvert år til skade, både under 
ceremonierne og af fyrværkeri, 
som brager over det hele. 
•	Festen holdes i øens seks 

kinesiske templer i den niende 
måned efter den kinesiske 
kalender. I september-oktober, 
datoen afhænger af månen

•	I 2014 er det fra 23. september 
til 3. oktober.

Loy Krathong
Er Thailands mest populære 
festival. Når mørket falder på, 
står folk i kø for at sætte deres 
lille flåde, der er smukt pyntet 
med blomster og et tændt lys, i 
vandet. Og med den flyder alle 
deres ønsker for fremtiden. Et 
flot syn. I Phuket Town er Saphan 
Hin Park og Suan Luang (King 
Rama IX) Park populære steder 
af fejre Loy Krathong.
•	Festivalen holdes under fuld-

måne i november.
•	 I 2014 er det 7. november og i 

2015 den 26. november.

Phuket King’s Cup Re-
gatta
Første gang regattaen blev 
afviklet var i 1987 i anledning af 
den thailandske konges 60 års 
fødselsdag. I dag er regattaen  
blevet den største og mest 
populære i Thailand. Den holdes 
omkring første uge i december, 
kongens fødselsdag er 4. decem-
ber, og sejlere fra hele verden 
deltager i konkurrencerne, som 
afvikles i Nai Harn Bay. 
•	Regattaen i 2014 er fra 30. 

november til 6. december.
•	kingscup.com

Chao le Festival

Songkran Festival
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oN loCAtIoN

Manden med den gyldne 
pistol 
Det var James Bond-filmen fra 
1974, »The man with the Golden 
Gun«, som satte Phuket på 
verdenskortet. En af scenerne 
med agent 007 - Roger Moore 
- blev optaget i området øst for 
Phuket i Phang Nga-bugten 
mellem kalkstensøerne og den 
karakteriske Koh Tapu, der nu 
kun kaldes James Bond Island 
og er et af top-ti turistseværdig-
hederne. Senere har endnu en 
James Bond film været »forbi« 
Phuket, »Tomorrow Never Dies«, 
hvor Phang Nga-bugten gør det 
ud for vietnamesiske Ha Long 
Bay i filmen.

Killing Fields
I filmen om Khmer Rouge-
regimet i Cambodja med Sam 
Waterston, Haing S. Ngor og 
John Malkovich i hovedrollerne 
fra 1984, rykkede filmholdet til 
Thailand. Scener blev optaget på 
Phukets strande, og det smukke 
palæ Chinpracha House i Phuket 
Town, som nu er privat museum, 
var også location i filmen.

Good Morning Vietnam
Krigsfilmen med Robin Williams 
som den anti-autoritære radio 
DJ, som skulle peppe humøret 
op hos de amerikanske soldater 
i Vietnam, er optaget i Thailand. 
En del af scenerne er optaget på 
Phuket, hvor bl.a. Phuket Town 
gjorde det ud for Saigon. Filmen 
fra 1987 havde også Forest 
Whitaker i en rolle

The Beach
Kultfilmen fra 2000 med Leo-
nado DiCaprio i hovedrollen som 
den unge naive rygsækrejsende 
på jagt efter paradisstranden 
og -tilværelsen, har gjort Maya 
bugten på Phi Phi Ley til et turist-
tilløbsstykke. Den var nemlig 
stranden, omend virkelighedens 
ikke ligner den i filmen. Impor-
terede palmer, som blev fjernet 
efter optagelserne, gav mere 
paradisstemning i filmen. På On 
On Hotel i Phuket blev scenerne 
med mordet på hotellet optaget. 
DiCaprios værelse er efter-
spurgt, selvom det nu hedder 
204 og ikke 12, som i filmen.

På randen af fornuft
Den anden film om Bridget 
Jones fra 2004, »The Edge of 
Reason« med  Renée Zellweger, 
Colin Firth og Hugh Grant i 
hovedrollerne havde Phang 
Nga-bugten og øen Panyee 
som location for de romantiske 
sejladsscener. Andre optagelser 
blev skudt på Nai Yang Beach og 
i Phuket Airport.
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Bridget Jones - På randen af fornuft
Med blandt andre Renee Zellweger og  
hugh grant 
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RedAKtIoNeNS tIPS
Fodboldcafeen
Alle tilhængere af Liverpool og af "You will 
never walk alone" vil føle sig hjemme i den lille 
Anfield Café. En pudsig klon af en traditionel 
lille thai-restaurant og en britisk fodboldpub. 
Men mikset lykkes, og hver lørdag og søndag 
eftermiddag er der fyldt med fans, når der vi-
ses Premium League-kampe på fladskærmen.
På Yaowarat Rd. nær hjørnet Phang-Nga Rd. i 
Phuket Town

Bangla Roads sidesmøge
Den er sydende, den er syndig - Bangla Road i 
Patong. Når aftenen falder på, og gaden lukkes 
for biler, fyldes barerne med damer til salg - 
hvis det da ikke er ladyboys. Kig godt efter. 
Nogle af dem er dog let genkendelige, når de 
kommer i løbet af aftenen i fjer- og pallietpragt 
og spankulerer frem og tilbage for at gøre 
reklame for Simons Cabaret. At sidde på en bar 
og bare opleve, at alverden passerer forbi, er 
en oplevelse. Men prøv at søge ind i sidesmø-
gerne. Fra stranden lidt oppe ad Bangla Road 
på højre hånd er en åbning - ikke meget større 
end en dør - ind til en smal smøge. Herinde 
er et par smårestauranter og småboder, som 
hovedsalig har thaier som kunder. Maden er 
god, og stemningen blandt piger og ladyboys 
, som spiser her, inden de går på arbejde , er 
forrygende.

Lær at lave thai-mad
Der er flere steder, man kan få kurser i at lave 
thai-mad. En af de mest berømte, og dyreste, 
er Boathouse Cooking Class, hvor køkkenchef 

Rattana  leder undervisningen. Hver onsdag og 
hver weekend er der klasser, og man kan købe 
en-dags eller to-dages kurser. Kurset, hvor 
man kreerer et par retter, efterfølges af frokost 
på Boathouse Wine & Grill, og opskrifterne får 
man naturligvis med hjem.
182 Kotanode Rd. i Kata
boathousephuket.com/thai-cooking-class.html
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