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Når golfrejsen går til 
Phuket er det en 
god idé at have hele 

dage til rådighed, hvor man 
ikke spiller golf og i stedet 
har mulighed for at udfor-
ske dagliglivet, kulturen 
og måske hyre sin egen 
langhalebåd med styrmand 
og cruise ud til postkort-
øer. De modige lejer scoo-
ter eller bil og bevæger sig 
ud i et sandt virvar af kø-
retøjer, der klemmer hin-
anden fra alle sider. 

Med en lejet bil eller scoo-
ter kan man nemt komme 
ud til næsten uberørte 
strande, måske finde sin 
helt egen lille strand, hvor 
palmer og de fyrretræslig-
nende jerntræer svajer ud 
over det gyldne sand. Vi 
valgte scooteren, for at få 
vind i håret og føle frihe-
den, og samtidig gøre som 
flertallet af de lokale bebo-
ere. 

På strandvejen i Rawai, 
hvor små fiskerestauran-
ter ligger side om side og 
konkurrerer om at frem-
vise de flotteste stålbakker 
med frisk fisk på is, sæn-
ker roen sig behageligt. 

Den stærkt krydrede re-
jesuppe Tom Yam Gung fin-
der man på næsten alle 
thailandske menukort, ofte 
som hovedret serveret med 
en skål ris. Smagen af fri-
ske tigerrejer og den stærke 
chili – husk at fortælle tje-
neren, hvor stærk en suppe, 
man ønsker – kombineret 
med duften af citrongræs 
og lime masserer sanserne. 
Mums!  

Det er værd at besøge fi-
skemarkedet ved molen for 
enden af strandpromena-
den i Rawai. Her bugner 
det med farvestrålende ek-
sotiske fisk, blæksprutter, 

krabber, hummer og tiger-
reger i overstørrelse. Hver 
bod har faste priser, men 
man kan forhandle. Når 
man har udvalgt og betalt 
for en fisk eller skaldyr i 
fiskeboden, står restauran-
terne lige ved siden af klar 
til at tilberede råvarerne. 
Man vælger ganske enkelt 
ud fra et menukort, for ek-
sempel om fisken skal ste-
ges hel eller fileteres, samt 
tilbehør. Man betaler for 
tilbehøret samt for at få til-
beredt fisken.

Besøg på James Bond 
Island  
Vi følger rådet fra et rej-
sende par: ”Phi Phi-ørene 
er som et fluepapir. Man 
kan næsten ikke komme 
frem for mennesker, tag i 
stedet en bådtur til Phang-
Nga bugten!” 

Vi har købt en færdig-
pakket endagstur og rasler 
afsted i minibus. Det tager 
ca. halvanden time at køre 
til Ao-Po Pier, hvorfra vi 
hopper ombord på en stor 
træbåd. Vi er hurtigt ude i 
Phang-Nga bugten, en na-
tionalpark med flere end 
40 øer. Vi bliver overvældet 
af det imponerende syn, der 
møder os: magisk formede 

øer med klippesider, der 
rejser sig direkte op af van-
det. Nogle rager 100 meter 
op over havoverfladen. 
Grønne og frodige nogle 
steder, og nøgne andre ste-
der med hulninger og grot-
ter, som vi er på vej til at 
udforske.

Kajakker sættes i van-
det og vi entrerer dem to 
og to. Vores kajakfører ror 
os direkte ind i en grotte, 
det bliver dunkelt, og man 
kan både se og lugte de 
mange flagermus, som klæ-
ber sig til grottens loft. Lidt 
efter bliver det totalt mørkt, 
men ganske kort, da en lys-

stribe fra grottens anden 
åbning rammer os. Vi kom-
mer ind i en lagune omgi-
vet af klipper. Næste ø-stop 
er Hong. Igen i kano for at 
opleve klipperne på helt 
nært hold.  Og, så er det tid 
til en enkel og lækker ta-
selv-frokost, som bredes ud 
på et bord på dækket, in-
den turens højdepunkt 
James Bond Island, som i 
virkeligheden hedder Ko 
Tapu. Båden ankrer op, og 
vi bliver sejlet i land i en 
langhalebåd. Og, så skal 
der tages fotos!

Øen blev verdenskendt 
i 1974, da den var med i 

scenerne i James Bond fil-
men “Manden med den 
gyldne pistol”. Filmen er 
med Roger Moore og en af 
de mest populære James 
Bond film til dato. 

Det kan være vanskeligt 
at vælge blandt de mange 
turmuligheder, for Phuket 
har meget at byde på, når 
det gælder oplevelser til 
vand. Er man to til fire per-
soner kan man vælge at 
hyre en langhalebåd for en 
hel eller halv dag og bede 
bådføreren sejle lige der-
hen, man ønsker. Eller man 
kan købe en organiseret 
tur i speedbåd eller i en af 
de store træbåde og anduve 
ubeboede drømmeøer, der 
virker uanfægtet af al den 
opmærksomhed og virak.
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GOLFREJSEN GÅR TIL PHUKET
Phuket er et sansebombardement af lyde og farver, af vajende palmer langs strandene, 
farvestrående fisk på koralrev og thai-massage i timevis.

REJSEN DERTIL: 
Fly fra København til Phuket med 
bl.a. Thai Airways, SAS og Star 
Tours. Priserne varierer fra ca. 
5.000 kr. for en retur, højest de-
cember til marts. Fra Phuket luft-
havn er der ca. 1 times kørsel til 
Rawai på den sydlige del af øen.

OVERNATNING: 

Man kan enten vælge en færdig-
pakket charterrejse eller selv 
sørge for indkvartering på hotel 
eller gæstehus. I højsæsonen bør 
man bestille i god tid f.eks. via en 
af de mange internetportaler.

REJSEPERIODE: 

Året rundt, men i regntiden fra 
maj til november falder der jævn-
ligt kraftige byger.

UDFLUGTER: 

Det er øerne omkring Phuket, der 
er målet for mange spektakulære 
udflugter. Phi Phi-ørene er mest 
kendt, mens Phang Nga-bugtens 
40 klippeøer, herunder Koh Tapu 
(James Bond øen), er et godt valg 
at cruise til, hvis man da ikke væl-
ger at hyre en langhalebåd. Så 
bestemmer man selv steder og 
tempo. Turarrangører findes over-
alt i Rawai by.

James Bond Island er en af de mest spektakulære øer, som 
ligger i Phang-Nga bugten. Foto Thailands turistkontor.

Thaierne søger gerne skyggen midt på dagen.

Phukets mest betydningsfulde buddhistiske tempel Wat Cha-
long ligger tæt på Rawai. Indenfor i templets farverige ud-
smykning kan man møde munke måske i færd med at bede 
til den store buddha-statue. Foto Thailands turistkontor.

Tom Yam Gung (rejesuppe) 
findes på næsten ethvert 
menukort på Phuket. Foto 
Thailands turistkontor.


