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SOL, BAD OG SPORT

1.

2.

Kajakkpadling –
til hygge og nytte

Railay West –
lang, hvit og bred

Grotter, mangrovekratt, strender og
klippeformasjoner der du kan ta en liten
pause. Alt dette gjør Krabi-provinsen til
det perfekte reisemålet. Har du ikke
padlet før så tar det nok noen timer – og
kanskje noen ufrivillige dukkerter – før du
kommer inn i rytmen, men deretter går
det som en lek. Etter en dag i kajakken har
du fått en ukes mosjon i ren bonus!

Til denne stranden kommer man med
longtail-båt fra Ao Nanmao, Noppharathara, Krabi by eller strandkanten i Ao
Nang. Sammenlignet med Railay East og
Phra Nang så er dette absolutt den ﬁneste
stranden der den ligger lunt mellom høye
kalksteinklipper. Når sola har gått ned,
kan du rusle bort til en av strandrestaurantene for litt god mat og drikke, mens
du følger med på den spontane fotballkampen på stranden.

Er du ikke fortrolig med padlekunsten, bør
du være med en utﬂuktsarrangør. De har
kunnskaper om tidevannet og kjenner de
mest interessante stedene.
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3.

4.

Ao Nang-stranden
er den mest populære rundt Ao
Nang; ikke minst fordi det er herfra
longtail-båtene går ut til alle øyene
i den vakre Krabi-provinsen. Båtbilletter kjøper du i kiosken ved
toppen av steintrappen som leder
ned til stranden. Ta en dukkert før
du drar!

5.

Ta en spasertur
på den østre delen av Railay Beach.
Den langgrunne stranden er ikke
noe særlig å bade på; her er det
bedre å gå seg en tur og kikke på
mangrovetrærne som rammer
inn stranden. Når tidevannet
trekker seg ut, blir hele stranden
tørrlagt, men her er nok av barer
hvor du kan sitte og vente på ﬂo
sjø.

6.
Den vakre Kantiang Bay
En vakker og rolig strand
– Noppharathara – ﬁnner du når
du går rundt odden på nordenden
av Ao Nang-stranden. I enden av
den tar mangrovekratt og steile
kalksteinsklipper over.
Lokalbefolkningen kommer gjerne
hit om ettermiddagen for å
spasere eller plukke ferske skalldyr
til dagens middag.

ligger på den sørlige delen av Koh
Lanta – kilometerlang hvit sandstrand mot et bakteppe av tropisk
regnskog. Svøm et stykke ut fra
land før du snur – et vakrere panorama skal du lete lenge etter. Det
er for øvrig ﬁne snorkleforhold fra
stranden.
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7. Phra Nang er en strand i verdensklasse
– i hvert fall ifølge et ﬂertall av reisehåndbøkene. Sanden er ﬁnkornet, vannet krystallklart og mektige kalksteinsklipper
reiser seg langs stranden og ute i havet.
På en spasertur mellom Railay West
og PhraNang passerer du ﬂere grotter
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med vakre dryppsteinsformasjoner. Er du
heldig, treffer du også på noen av de
mange apekattene som hopper rundt i
håp om å raske til seg en godbit fra
lunsjpakken din.

8.
Himmelrike for klatrere?
Kalksteinsklippene på Railay Beach
kan ikke være langt unna paradiset.
Klatrere fra hele verden kommer hit
for å prøve én eller ﬂere av de mer
enn 600 rutene. De letteste starter på
Railay East, og det ﬁnnes begynnerkurs for klatrere i alle aldere. Fire
timer koster 1 000 baht; heldagskurs
cirka 1 800. Da er utstyr inkludert.

9.
Lyst på et slag golf?
Skulle lysten til å spille melde seg, så
er der en bane knappe 25 kilometer
sør for Krabi by. Den heter Pakasai
Country Club; tid bestilles lettest
direkte, eller gjennom en av de lokale
arrangørene i Ao Nang.
Vær oppmerksom på at det er et krav
å ha med caddie. Innlevelse er inkludert i prisen – de blir ofte mer skuffet
enn deg om du bommer på en putt.
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10.
Jeg skal jogge i ferien!
Hørt den før? Start før klokka åtte og du er
nærmest alene på stranden, luften er frisk
og den avsluttende dukkerten herlig oppkvikkende. Det er ﬁnt å jogge langs Klong
Muang-stranden og på Nopparathara
– så du har ingen unnskyldning lengre.

11.
Se thaiboksing...
Det arrangeres kamper minst én gang i
uken både på Koh Lanta og i Ao Nang.
Stemningen og mystikken rundt kampene
er noe helt for seg selv; høydepunktet er
hovedkampen hvor boksere fra ulike provinser møter hverandre. Spenningen er til
å ta og føle på – her står både penger og
ære på spill. Ta en tur innom Ao Nang
Krabi Stadium; en vanlig billett koster
cirka 900 baht, ringside cirka 1 500.

12.
... eller prøv thaiboksing
Både i Ao Nang og på Koh Lanta er det
mulig å ta en treningsrunde. Bli med inn i
ringen og lær deg grunnreglene. Dette er
ingen frøkensport; beskyttelsesutstyr er
inkludert i kursprisen på 400 baht.
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13.

14.

Ta dykkersertiﬁkat
Det er forskjell på å plaske rundt i
25 grader i Thailand og 15 hjemme,
så bruk ferien til å oppfylle drømmen. På ﬁre-fem dager kan du få
ditt ”Open Water Certiﬁcate” og en
helt ny verden åpner seg for deg.
Du kan for eksempel ta sertiﬁkatet
hos Kontiki Divers.

15.
Romantikk i luften
Ferien er anledningen til å ta igjen
det tapte av kvalitetstid med hverandre. Det er mange steder i Krabiområdet hvor man kan gjøre
hyggelige ting sammen; kanskje
kan en ettermiddagstur til eventyrlige Tub Island være noe for dere?
Ta med en kurv med godsaker og
en ﬂaske vin – solnedgangen her er
eventyrlig vakker. Ved lavvann kan
dere gå over til Chicken Island; det
er som om dere er alene i verden.
Finne fram: Longtail-båt fra Ao
Nang, Ao Namao-stranden eller
Nopparathara

Er du dykker allerede?
Da ﬁnnes det fantastiske turer til
korallrev, vrak, nattdykk og mye,
mye mer. Eller, hvis du føler deg litt
rusten, så bli med på ”Scuba
Review”. I løpet av dagen repeteres
både teori og praksis, og så er du
klar for nye opplevelser under
vann! Kurset koster rundt 4 900
baht hos Kontiki Divers.

16.
Mai Keaw-grotten
Koh Lanta er kjent for sin særegne
harmoni, men får du behov for litt
spenning i ferien så dra inn mot
midten av øya. Det er som en scene
fra Jungelboka – tett jungel og
vaiende lianer og Mai Keaw, øyas
største grotte. Dryppsteinsformasjonene er fascinerende i lyset fra
hodelykta; dette vil du ikke gå glipp
av!
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MAT OG DRIKKE

17.

18.

Havets frukter

The Last Fisherman

Lae Lay Grill ligger på høyden over strandpromenaden i Ao Nang. Utsikten er fantastisk og middagen bør således inntas
når sola er på vei ned. Her serveres alle
havets delikatesser, så om du er glad i ﬁsk
og skalldyr så er dette stedet for deg.

ligger på stranden ved Golden Beach.
Den har en lekker grillmeny og ﬁn buffé.
Kom gjerne hit på kveldstid for å nyte
gjestfriheten, den gode maten og den
hyggelige atmosfæren.

Dersom du synes bakken opp til restauranten er vel drøy, så har Lae Lay Grill en
tuk-tuk som samler opp gjester og kjører
dem opp gratis.
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19.

20.

Jordbær med piggsveis?

Prøv en suppe

Neida. Du har nok kommet borti en
rambutan eller ”nga”. Trykk med tomlene
midt på frukten så åpner den seg; skallet
spiser man ikke. Fruktkjøttet har en
behagelig smak av søtt og surt.

med nudler, kylling eller reker i en utsøkt
smaksblanding. ”Tom Yam Gai” er nok
nasjonal suppefavoritt, og på lille Corner
Bar er den én av spesialitetene.
Ingredienser som sitrongress, sopp,
limejuice, ﬁske-saus og chili gir den en
distinkt smak av sterkt og syrlig. Den
vanligste hovedingrediensen er kylling,
som gjerne kan byttes ut med reker eller
ﬁsk.
Finne fram: Klong Dao Beach,
Koh Lanta
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21.
Massaman Curry, please!
Liker du mat basert på kokosmelk, så
prøv Massaman – en fyldig rett som
spises med eller uten ris. Den har sin
opprinnelse i Sør-Thailand, men ﬁnnes
nå overalt.

22. Café Europa – mer enn mat
Vil du ha avveksling fra thai-maten, så får
du skandinavisk mat her: biff og områdets
største osteutvalg, men først og fremst
smørbrød med alt mulig godt pålegg. De
baker sitt danske rugbrød selv og har
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også glutenfritt brød. Når du først er i
Krabi, så husk å spørre det hyggelige
personalet om hva du bør se. De hjelper
deg gjerne med å legge opp et program
for dagen.

23.

24.

Middag på taket
På toppen av et hus i sentrum av Ao
Nang ligger Echo. Hygg deg med
gode viner og god mat; vegetar,
europeisk eller thailandsk.
Finne fram: Moo 2 på veien mellom
Ao Nang og Nopparathara (ca. 100
meter opp fra sjøen)

25.

En hyggelig restaurant
ﬁnner du litt utenfor folkevrimmelen i Ao Nang: i rolige omgivelser på Sawasdee komponerer du
din egen middag med retter fra
grillbuffeten. Komplettér med én
eller ﬂere av husets sauser, og lær
deg å komponere din egen papayasalat.
Finne fram: 129 Moo 3

26.
Beste biffen i Ao Nang
Pad Thai –
nasjonalretten
som er like ukomplisert som den er
god. Stekte nudler med egg, ﬁskesaus, tamarindjuice, chilipepper,
tofu og bønnespirer, og valget
mellom kylling, reker eller det som
er vanligst: muslinger.

får du på Divers Inn; en veletablert
restaurant som serverer utmerket
mat, både thailandsk og europeisk.
Stor salatbuffet til lunsj og
middag.
Finne fram: 150 meter fra
McDonald's
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27.

28.

På tide med en øl?

Whisky? Eller...?

Singha, løveølet, er én av de eldste
ølsortene og den mest "ekte", sies det. Litt
syrlig i smaken og en ut-merket
tørstedrikk. Den største konkurrenten er
Chang, elefantølet – med fyldig smak og
en alkohol-prosent på 6,4.

Mehkong whisky er svært populært blant
lokalbefolkningen, og etter-hvert også
tilreisende. Satsen lages på 95% rørsukker
og 5% ris, mens krydderblandingen som
tilsettes etter gjæringen er en hemmelig
blanding av krydder og urter. Resultatet
er 35% sprit, som i smak minner mer om
rom enn om whisky og som gjerne drikkes
med is og soda, eller cola.

De ﬂeste ølsortene kommer i to størrelser:
33 cl og 63-64 cl. En boksøl på 33 cl koster
rundt 70 baht.
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29.
”An Apple a Day…”
På markedet kommer man stadig over
frukt som er ”godt” for ett eller annet.
For eksempel er det ﬁne, rosa eplet som
har fasong som en aubergine ekstra
spennende. Fruktkjøttet er meget saftig
og hjelper godt på væskebalansen i
varmen. Du kjøper dem i de små bodene
langs gatene for cirka 20 baht – oppskårne og klare til å nytes.

30.
”No ice, please!”
Vinkulturens vugge har helt klart ikke
stått i Thailand. Isbiter i rødvinen er
ikke uvanlig, og prisene på høyst ordinære viner er høye – selv sett med
norske øyne. Men det begynner å bli
vanlig at også thailendere nyter et
glass vin, og man har sågar startet
forsøk med vinproduksjon i enkelte
provinser. Prøv eventuelt en Nakara,
som koster rundt 800 baht på
restaurant.

31.
Tacos på thailandsk manér
Kanom Buang kan nok se ut som tacos,
men smaker deﬁnitivt ikke sånn. Det er
små, sprø pannekaker av rismel – den
søte er fylt med kokos og eggeplomme;
den salte med kokos og salatløk. Kjøpes
på gatekjøkken.
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32. Utsøkt mat – utsøkt panorama
Papa Restaurant har perfekt beliggenhet
i Saladan med utsikt over havet og Lanta
Noi. Spesialiteten er havets delikatesser,
men her er også et godt utvalg av thailandske og europeiske retter. For eksem-
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pel vil de minste kanskje være glade for å
få "kjöttbullar" til en avveksling, mens de
voksne bør prøve blåskjell i hvitvinssaus.
Men spør gjerne Papa selv hva han vil
anbefale!

33.

34.

Litt søtt etter maten?
Mango and Sticky Rice – fersk
mango med ris og kokosnøttsaus –
er en klassisk dessert som smaker
herlig. Du får kjøpt den på gatekjøkken også; be om ”Khao Niaw
Mamuang”.

Frukt er godt

35.

– særlig i Thailand. Frisk frukt
selges fra små vogner som ﬁnnes
nesten overalt: melon, ananas,
mango og papaya er bare noe av
det som tilbys. Frukten selges i små
poser til 10–20 baht for stykket;
oppskåret og klar til å spises. Til
enkelte fruktslag får du også med
en blanding av sukker, salt og chili.

36.
Blir du søtsugen
Kaffetørst i varmen?
Prøv den lokale iskaffen. Den serveres fra små vogner på gata, på
kaffebarer og enkelte lokale
restauranter. Sterk, svart kaffe
blandes med litt sukker, boksemelk
og kardemomme og serveres i
store glass eller krus, som fylles til
randen med is.

utover dagen, så skal du prøve den
lokale snack'en friterte bananer.
De smaker helt herlig og holder
blodsukkeret oppe i tillegg.
”Crunchy Snack” selges i de ﬂeste
gatekjøkken og koster rundt 20
baht for en pose.
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37.
Del Rocks Lounge&Bar
er annerledes enn restauranter ﬂest i Ao
Nang – konseptet går i retning av mer
eksklusivitet i atmosfære og mat. Menyen
omfatter retter som er komponert med
omhu – alt fra vegetar til kjøtt – vinlisten
er omfattende og servicen er både profesjonell og vennlig.
Finne fram: I hovedgaten, nær
McDonald's

38.
Slukk tørsten med melon
Den beste tørsteslukkeren i Thailand er
helt klart ”Water Melon Shake”; vannmelon, is og en liten teskje sukker eller
salt. Deilig etter en lang dag i sola!

39.
Helaften på Eden
Et lite stykke utenfor Saladan på Koh
Lanta, ved Klong Dao, ligger Eden. Her får
du en kveld med god mat, gode viner og
topp service. Den omfattende menyen
inkluderer, i tillegg til smakfull thaimat, et
godt utvalg av europeiske retter. Og byens
beste biff. En god vin fra Edens store vinkart setter prikken over i'en.
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40.
Drunken Sailors
er, mot formodning kanskje, et fredelig sted sør på Koh Lanta, som eies og
drives av to søstre. De serverer øyas
beste espresso og både thailandsk og
vestlig mat – en deilig sandwich eller
to hos søstrene er et utmerket lunsjalternativ. Du kan bytte bøker her og
koble deg opp på nettet via kaféens
trådløse tilgang. Dessuten vises det
ﬁlm de ﬂeste kvelder i uka.
Finne fram: 116 Moo 5, Kantiang Bay

41.
Kanom Krok
er som små pannekaker, eller pletter, av
kokos og ris, som man vanligvis bare får
kjøpt på gatekjøkken. En porsjon med
ca. ti stykker koster mellom 15 og 20
baht. De lages i spesielle former – ta
gjerne noen bilder av den interessante
fremstillingsprosessen.
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SEVERDIGHETER

42.
What's a Wat?
”Wat” er et lærested for den som vil gå inn
i en munke- eller nonneorden. I praksis
fungerer det som oftest som tempel for
feiring av buddhistiske høytider, for daglige sammenkomster, som bolig for
munkene, for oppbevaring av hellige
skrifter osv. Det arrangeres festivaler på
tempelområdet; noen ganger er der også
en skole hvor munkene underviser, og ofte
vil det også være mulig å overnatte der. I
Thailand har gjerne hver lille by minst ett
”wat”, og det er ofte mer interessant å
besøke ett av de mindre, enn de store,
velkjente.
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Verdt å vite:
* Det koster som oftest ikke noe å komme
inn i et tempel, men en donasjon er velkommen – 20–50 baht er vanlig.
* Ta av deg på bena før du går inn. Ikke
tråkk på terskelen; det anses som upassende.
* Kle deg med omtanke. Skjørt/shorts som
går til knærne og overdel som dekker
skuldrene er å anbefale.

43.

44.

Småby,
men likevel hovedstad

Tigergrottens tempel

– i alle fall i provinsen – det er Krabi
by. Småbutikker ligger side om side
med større varehus og du kan lett
få et par timer til å gå med å rusle i
gatene og titte i butikkene.
Det er for øvrig sjelden at traﬁkklys
står på listen over ”må ses”, men i
Krabi er det faktisk sånn. Lysene i
krysset Thanon Maharat og
Thanon Sukhon bæres nærmest
som shoppingbager av huleboere
som er plassert høyt oppe på hver
sin søyle.
Tips: Barnefamilier ﬁnner en
samling leketøysbutikker på
Thanon Maharat.

Om du bare skal besøke ett tempel
når du er i Ao Nang, så skal du velge
Wat Tham Sua. Det som blant
annet gjør det spesielt er at
munkene bor og dyrker sin tro i en
overgrodd dal i jungelen, inne i en
labyrint av huler.
Hovedattraksjonen er kalksteinstårnet med ”Buddhas fotspor”oppe
på toppen. Er du i god form, så er
det verdt å klatre de tolv hundre
ujevne trinnene til toppen – du blir
belønnet med en milevid utsikt
over området. Du kommer enklest
til Wat Tham Sua med taxi.
Wat Tham Sua må ikke forveksles
med Tigertemplet, hvor man kan
treffe levende tigre; det ligger
nordøst for Bangkok.

21

45.
Solnedgang fra orkesterplass
– kan nytes nesten hvor som helst i Krabi
siden strendene er vestvendt. Ta en
forfriskning i strandbaren, sett deg ned,
nyt .

46.
Amulettens magiske kraft
Å bære en amulett er en rotfestet tradisjon og de ﬂeste thailendere har ﬂere. Den
skal beskytte mot sykdom, ulykke, onde
ånder og liketil pistolkuler. Den ﬁnnes i
ﬂere størrelser og materialer; det kan
være stein, tre eller dyreknokler, men leire
er det vanligste. Amuletten forestiller som
oftest Buddha eller kjente munker.
Hvis du besøker Tigergrottens tempel, kan
du ta en nærmere titt på amulettene i
butikken på tempelområdet, men ikke
kjøp noen – de er forbudt å ta ut av
Thailand.

47.
Varme kilder
ﬁnner du cirka ﬁre mil sør for Ao Nang. Ta
en dukkert i ett av ”badekarene” som
naturen selv har skapt. Vannet er mer enn
lunkent – det holder godt og vel kroppstemperatur.
”Krystallsjøen” som ligger like i nærheten,
er herlig forfriskende og har en naturlig
vannsklie – moro både for liten og stor.
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48.
På nattmarkedet ved elva
får du frukt du neppe har sett før og
spennende, lokale retter. Hver kveld
kommer det gatekjøkken trillende og
det dekkes opp med klappbord og
plaststoler. Her får du en av provinsens
beste ”Som Tam”, og vi anbefaler også
pannekakene – ”Roti” – med fyll av alle
slag. Sett deg ned, spis, kikk på folk og
nyt stemningen.
Finne fram: Thanon Maharat soi 10,
Krabi by (nede ved elva)

49.
Sjarmerende
Lanta Old Town
er verdt en ettermiddagstur. Ta en taxi
til øyas administrative sentrum, som
har en herlig atmosfære av ro og
harmoni. Slå deg et slag langs den
eneste gaten, som på en underlig måte
minner om en by i Ville Vesten; besøk
det kinesiske templet og ta en matbit
på en av de lokale restaurantene.
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50.
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51.

Hvem bor i de små husene?

Markedet i Saladan

Du har sikkert sett dem – de små ”dukkehusene” som står i hagene, utenfor hotellene og politistasjonen. Mange thailendere setter ut et åndehus når de bygger seg
et nytt hjem. Jo ﬁnere åndehus, jo mer
fornøyd blir ånden og sjansen for hell og
lykke i det nye huset desto større. For å
holde ånden i godt lune setter man ut
gaver; whisky, blomster, sigaretter, søtsaker og brus. Hvis du vil se nærmere på
fenomenet, så spør i resepsjonen hvor
åndehuset til hotellet står.

– dette er Thailand på ordentlig! Hver
helg, lørdag eller søndag, er det marked i
Saladan. Her selges kjøtt, ﬁsk, grønnsaker,
klær og sko. Du kommer neppe hjem med
fulle handleposer, men du er helt sikkert
full av nye inntrykk. Det er for øvrig ikke
vanlig å prute på lokale markeder av
dette slaget.
Du ser markedet akkurat når du kommer
inn i Saladan.

52.
Lokale markeder
Ved den store moskéen som ligger ved
veien mot Noppharathara, rett før du
svinger mot Krabi, er det muslimsk
marked en gang i uka – et interessant
sted å rusle rundt sammen med byens
innbyggere for å ta varene i nærmere
øyesyn. Og smake på ulike lokale
spesialiteter; om du tør.
Trives du på markeder, så er det ytterligere ett på veien ut fra Ao Nang.
Det holdes én gang i uka, og du ﬁnner
det dersom du går veien opp forbi
McDonald's; derfra tar det cirka 20
minutter å gå før du ser markedet.

53.
Que sera, sera –
På varehuset Vogue i Maharat Road i
Krabi by kan du prøve en gammeldags
”spåmaskin”. Putt på fem baht,
buddha-ﬁguren peker ut lykketallet ditt
og lappen med din skjebne faller ned i
den lille luka nederst på maskinen. Du
får be noen oversette for deg, ettersom
”dommen” bare er skrevet på thai og
kinesisk.
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54.
Lanta Animal Welfare – hjelpesenter fylt av kjærlighet og håp
Senteret for Koh Lantas dyr drives på
frivillig basis. Her møter du mennesker
med et stort hjerte, som egner sin tid og
oppmerksomhet på de dyrene som måtte
trenge hjelp. Du er velkommen innom –
personalet viser gjerne rundt – men også
de ﬁrbente setter pris på besøk, litt ekstra
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oppmerksomhet og kanskje en liten
luftetur på ettermiddagen. Senteret er
åpent på dagtid og gratis å besøke.
Finne fram: Lanta Animal Welfare
629 Moo 2, Koh Lanta
Telefon: +66 (0) 843 044 331

HELSE OG AVKOBLING

55.

56.

Nuad Bo'Ran

Dreamy Spa

er en urgammel thailandsk tradisjon som
skal lege både kropp og sjel ved dypmassasje, strekking og trykkpunkter. En thaimassasje i tråd med tradisjonene skal
være langsom – ofte bruker massøren et
par timer for å bearbeide hele kroppen.

ligger ved Long Beach, like utenfor
Saladan, og er ett av Koh Lantas mest
populære spa-anlegg. Et hyggelig og
imøtekommende personale står for
behandlingene. De kan hjelpe dersom
huden har fått for mye sol, og deres
skulder- og ryggmassasje gjør godt for en
støl nordbo. Du kommer lettest hit med
taxi.

Nuad Bo'Ran omfatter også yoga og meditasjon, og har innslag av kinesiske og
indiske legeplanter. Prisene varierer, men
regn med fra 500 baht og oppover for en
time.

Finne fram:
305/15 Moo 3, Saladan
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57.
Ny sveis i ferien?
Er du ikke altfor nøye på hvordan du ser
ut på håret, så kan du spare penger på å
klippe deg i ferien. Du kan få klippet deg
for 60–70 baht i en lokal salong, men
det kan være verdt å merke seg at hos
de aller billigste er det ikke mulig å
påvirke fasongen. Der kommer alle ut
med samme frisyre....

58.
Massasje på stranden
På strandpromenaden ligger det ﬂere
massasjesteder; det er faktisk her du
ﬁnner noen av Ao Nangs beste og billigste massører. Ta plass i bungalowen,
se utover havet og unn deg en deilig
aloe vera-massasje etter en dag i sola.
De tilbyr alt fra tradisjonell thai- og fotmassasje til manikyr og pedikyr. Prisen
ligger på cirka 200 baht for en time.
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59.
Waree Raksa Hot Spring Spa
I Klong Thom-området venter et spa med
vidunderlige varme kilder. Ta en tur hit, og
nyt det vakre landskapet og roen mens du
får en tradisjonell thai-massasje. Så lager
du din egen body scrub av riskorn, tamarind og kokosolje, som gir deg en silkemyk
hud. Deretter senker du deg ned i det
varme bassenget med thailandske urter,
som alle gjør godt for kroppen, og nyter
den behagelige temperaturen som

vipper mellom 37 og 40 grader.
Kontakt reiselederen for priser og
bestilling; transport er inkludert. Sakl du
ta deg hit på egen hånd, er det lettes med
leiebil.
Finne fram: 119 Moo 2, Ao Nang
telefon: +66 (0) 75 637 130
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61.

Gjør et kupp i Krabi

Zoom inn brilleprisene

Du ﬁnner ikke siste mote fra Paris, men
om du gir deg litt tid og titter litt rundt så
kan du saktens ﬁnne ﬁne ting her. Gatene
er fulle av småbutikker som selger alt fra
vesker, klær og sko til husgeråd og leker.
På veien mellom Krabi by og ﬂyplassen
ligger varehusene Big C, Tesco Lotus og
Outlet Village. Spesielt sistnevnte har et
stort utvalg av merkeklær, golfartikler og
badetøy i alle farger og fasonger.

Har du behov for nye briller, eller vil du ha
litt å variere med, så kjøp dem nå. Topp
kvalitet og priser som ligger langt under
de norske, også på solbriller med styrke.
Gode optikere:
I-Glasses, Ao Nang
S.K. Optik, Koh Lanta

62.
Nattmarkedet i Krabi by
Her kommer du tett på det ”ekte” Krabi.
De fastboende kommer hit for å handle
til restaurantene sine og til hjemmet;
du kan kjøpe frukt og grønnsaker og
teste lokale retter fra et gatekjøkken.
I blant får du underholdning med på
kjøpet.
Åpent fredag–søndag kl. 17.00–22.00

63.
Skreddersøm er ikke dyrt
i Thailand. Er det en spesiell kjole du
ønsker deg, eller en ny dress til nyttårsfeiringen eller en ﬁn skjorte til jobben?
De ﬂinke skredderne hjelper deg gjennom jungelen av mønster og stoff for å
ﬁnne det du vil ha. Eller du kan ta med
deg favorittplagget hjemmefra og få
laget en kopi. Det tar bare noen dager å
få sydd et plagg etter mål. Noen gode
skreddere:
Ao Nang:
Carters Fashion
Telefon: +66 (0) 75 638 269
Kings Fashion
Telefon: +66 (0) 75 638 067
Mike's Collection
Telefon: +66 (0) 83 106 6606
Koh Lanta:
Mike's Collection
Telefon: +66 (0) 83 106 6606
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Lik oss på facebook.com/ApolloNorge!
Her får du reisetips og mange gode reisetilbud.
Følg oss på instagram.com/apolloreiser.
Vi skaper reiselyst og inspirasjon med
ﬂotte bilder fra reisemål og hoteller.
Del feriebildene dine med
#apolloreiser og #apollocruise!
Velkommen til Apollo.

