Cha Am er nordmenns feriefavor itt

VISSTE DU AT
OSLOGATA LIGGER
I THAILAND?

Det er deilig og det er trygt å være norsk turist i den
koselige feriebyen Cha Am på fastlandet i Thailand.
Her har godt voksne nordmenn funnet sitt ferieparadis.
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D

enne gangen er vi i åtte
uker. I fjor var vi her i
seks og det var altfor
lite.
– I år er vi her for 17. gang
og vi ber alltid om det samme
rommet. Det er viktig.
– Dette er «bare» vår sjette
tur hit så vi forstår at vi er som
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nybegynnere å regne, men vi
har allerede bestilt tur for nes
te år.
– Vi har ikke kjøpt returbil
lett ennå. Det er ingen hast.
Dette er jo vårt nye hjem.
Uttalelsene kommer fra en
gjeng glade og fornøyde norske
«trekkfugler» som Hjemmet

møter i det fredelige thailandske
tettstedet Cha Am, to og en
halv times kjøretur syd for
hovedstaden Bangkok. Vi er
kommet til det som er blitt et
ferieparadis for godt voksne
nordmenn. Hver eneste vinter
er det 700–800 nordmenn som
rømmer fra kulda hjemme. De

foretrekker hvit sand fremfor
hvit snø og reiser hit på lang
tidsferie. De fleste bor på
hotell flere uker i strekk, noen
i flere måneder – og flere har
også kjøpt seg egen leilighet
her.
KRYSSO RD OG STRIKK

Det er ikke vanskelig å få øye
på den norske kolonien, og vi
blir jo litt stolte når vi ser at
det leses Hjemmet både her og
der. Praten går ivrig blant
nordmennene der de ligger på
sine faste solstoler på den tre
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REISE

TO SØSTRE: Reiselivsveteranen
Edgar Huus Skjønhals (73) har
hatt med seg et stort norsk troll til
søstrene Suphannee (60) og USA
(50) som driver Thai Scandinavian
Restaurant i Oslogata.

SNAKKER NORSK: Fruktselger Nee har aldri vært i Norge, men
har lært mange norske ord av Marit Aasland (62) og samboer
Geir Erga (55) fra Sandnes.

CHA AM

HELE ÅRET

Både Cha Am og nabobyen
Hua Hin, som kun er 27 kilometer
unna, egner seg som feriemål hele
året. Stedene er kjent for å være
de områdene i Thailand med
aller minst nedbør.

kilometer lange sandstranden.
Strikkeoppskrifter deles,
bøker byttes, det avtales hvil
ken restaurant som skal være
møtestedet til kveldens mid
dag – og vanskelige kryssord
løsninger er det alltid en på
nabostolen som har et svar på.
– Her er det trygt og godt,
og de lokale innbyggerne her
elsker de norske turistene og
gjør alt for at alle skal trives,
sier reiselivsveteranen Edgar
Huus Skjønhals (73) fra tur
operatøren OrkideEkspressen.
Han kjenner feriestedet bedre
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STRANDLIV: Birgit Marie Veum (73) fra
Seljord i Telemark strikker sokker og venninnen Liv
Berit Synnes (72) fra Valderøya på Sunnmøre har
alltid med seg Hjemmet på tur.

enn noen andre etter å ha
sendt norske turister hit hvert
eneste år siden 1993, og han
har ansvaret for over 200 gjes
ter den uken Hjemmet er på
besøk. Da Edgar fylte 70 år
ble han tildelt bynøkkelen til
både Cha Am og nabobyen
Hua Hin, og han ble hyllet for
innsatsen han har gjort for å
gjøre stedene til noen av nord
menns favorittdestinasjoner i
Thailand. Og hver eneste høst
arrangerer OrkideEkspressen
stor dansegalla i Cha Am med
en rekke kjente norske artister
på scenen.
OSL OG ATA

– Dette kalles bare Oslogata.
Her får dere alt dere trenger.
Der har de den beste biffen,
og foretrekker dere indisk mat

så anbefaler jeg spisestedet
tvers over gaten. Og denne
baren kaller vi bare for konto
ret, sier Edgar og peker til
høyre og venstre når vi går
sammen med ham ned det
som er blitt hovedgaten for
nordmennene. Det er nesten så
vi får litt 17. mai-følelse når vi
ser alle de norske flaggene som
er hengt opp på alle serverings
stedene, hos frisørene og i spa
salongene. På Thai Scandina
vian Restaurant midt i gaten
står det et stort norsk troll på
utsiden sammen med et vel
kommen-skilt, og her serveres
både norsk torsk og laks i til
legg til tradisjonelle thairetter.
– Her blir vi 20 år yngre. Vi
har det så koselig her. Vi pynter
oss til middag og går ut sam
men og spiser. Det er faktisk

En fredelig badeby, cirka
to en halv times kjøring
fra Bangkok. Du trenger
ingen spesielle vaksiner
for å reise til dette
området i Thailand.
Tidsforskjellen til Norge
er seks timer i vinter
halvåret.
PRIS PÅ REIS E: En fire
ukers langtidsferie med
OrkideEkspressen på
Long Beach (trestjerners
hotell) i Cha Am koster
fra kr 17 000. Det er
her de fleste norske
bor. To uker på samme
hotell koster fra kr
11 000 pr. person
inklusive fly, transport
tur-retur Bangkok,
overnatting med
frokost. To uker på Tara
Mantra (firestjerners
hotell) koster fra kr
13 000 pr. person.
I nabobyen Hua Hin
koster det kr 15 000
pr. person for 14 dager
på fire- og femstjerners
hotell.
MER INFO:

www.orkide.no,
tlf.: 62 48 28 88.
FLY: Både Thai Air
ways og Norwegian har
direkteruter fra Oslo til
Bangkok. Flytiden er
ca. 11 timer. Pris fra
kr 5000. Det er også
mulig å få en flybillett
for kr 4500 tur-retur
med andre selskaper
med mellomlanding.
Prisene er høyest i jule
ferien.
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STAMBAR: Alltid like blide
Somphon Binram driver baren Ben midt
i Oslogata. Et treffsted for norske gjester.

BILLIG
SPA

Det er et must å prøve en av de
mange spasalongene i Cha Am,
som du både finner i Oslogata og flere
steder langs strandpromenaden og i
sidegatene. Prisene er hyggelige. En
SMILENDE MASSØRER: Som Pit, Sumimon og Nitiya
times fotmassasje koster 54 kroner,
i Sense & Serenity gir deg god og billig massasje.
manikyr eller pedikyr 40 kroner
og en times thaimassasje
lettere å bli kjent med nye
(77) fra Trondheim
54 kroner.
mennesker her nede enn hjem som har hatt det samme
me i Norge. Her har folk tid til
å prate med hverandre, sier
Eva Dalbo (82) fra Eidsvoll.
Hun er i Cha Am for 15. gang
og har fått nye venner her
nede som hun nå reiser hit
sammen med etter at hun ble
enke for noen år siden.
– Ja, vi er som en stor
familie. Hvis noen ikke duk
ker opp til frokost en dag, så
sjekker vi at alt er som det
skal. Alle kjenner alle og tar
vare på hverandre. Velkom
men hjem, sier de fastboende
hvert år når vi kommer tilbake.
Det forteller ekteparet Else
(77) og Carl Reidar Knudsen
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rommet på Long Beach
Hotel de siste 14 årene.
FAVOR ITTS TED ET

Samboerparet Marit Aasland
(62) og Geir Erga (55) fra
Sandnes er bereiste og har
vært på de fleste feriedestina
sjonene i Thailand, vært i
Vietnam to ganger, i Australia
og på en rekke steder i Europa.
Men det er ingen tvil om hva
som er favoritten.
– Vi ble introdusert for Cha
Am av et vennepar for mange
år siden. Nå har vi sluttet å
reise andre steder. Det er 16.
gangen vi er her. Vi er her i

fire uker nå. Her blir vi sånn
skjemt bort at vi ikke kan ten
ke oss et bedre sted å feriere.
Vi blir møtt med et smil fra
alle vi møter, maten er første
klasses, det er stille og frede
lig, og ikke minst veldig trygt.
Det er ikke noe farlig å legge
igjen verdisaker på solstolen
her mens du bader, sier Marit
og forteller at hun og Geir all
tid går på kveldsmarkedet i
Cha Am hver onsdag etter
middag.
– Vi tar også gjerne en eller

KORTREIST MAT: I Cha Am
serveres havets delikatesser på
de aller fleste restaurantene.

to turer inn til Hua Hin, som
bare ligger 25 minutters kjøre
tur unna og som er en mye
større by med flere tilbud.
Hver kveld er det blant annet
et stort nattmarked der som
det er en opplevelse å besøke.
For natteliv er det ikke i
Cha Am. Hvis det står på pro
grammet i ferien, så har du
reist til feil sted. Etter klokken
23.00 er det stort sett lukket
og stengt over alt, også i helge
ne. Riktignok er det mer folk
her fra fredag ettermiddag til
søndag kveld. Med bare to og
en halv times kjøretur fra
Bangkok, er Cha Am også blitt
et svært populært reisemål for
dem som ønsker å bytte ut
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HER SPISER
DU GODT

THAI SCANDINAVIAN
RESTAURANT: Hyg
gelig sted i Oslogata
som er drevet av to
søstre. Lokale thairet
ter fra kr 40, sandwich
kr 35, skandinaviske
retter som stekt flesk
fra kr 75. 1 øl kr 16,
1 glass vin kr 32.
CHA AM PIZZA:
Områdets beste pizza
restaurant, som også
ligger i Oslogata. Pizza
fra kr 78, karbonade
smørbrød kr 50, kylling
vinger kr 40. 1 øl kr 21,
1 glass vin kr 32.
LUCKY SEAFOOD:
Ligger i fiskerlandsbyen
fem minutters kjøretur
fra Oslogata i Cha Am.
Blåskjell som forrett
kr 40, grillet havabbor
kr 120 (for to personer),
grillet blekksprut kr 67,
grillede reker kr 94. 1 øl
kr 13, 1 glass vin kr 40.
CHA AM LODGE
STEAK HOUSE:
Serverer gode biffer som
du ferdigsteker selv
ved bordet. Forretter
fra kr 27, entrecôte
kr 158, lammeskank
kr 185. 1 øl kr 20,
1 glass vin kr 40.
Ligger i Oslogata.

Her i Cha Am blir
vi 20 år yngre.
EVA DALB O (82), EIDSVOLL

POPULÆRT:
Dagstur til
det flytende
markedet
Damnoen
Saduak.

UTFLUKTER

TEMPLENES BY: Bangkok er ikke lenger unna enn at du rekker å
oppleve byens templer og mange andre høydepunkter på en dagstur.

STAMGJESTER: Gerd Bjørko (79) fra Oslo, Else Knudsen (77) fra
Trondheim og Eva Dalbo (82) fra Eidsvoll er i Cha Am for henholdsvis
17., 14., og 15. gang.

hektisk storbyliv i hovedstaden
med noen late dager ved den ni
kilometer lange sandstranden.
PÅ TO HJUL

Selv om nordmennene har satt
sitt preg på den såkalte Oslo
gata, der de fleste spisestedene
også serverer skandinaviske
retter og der det selges norske
papiraviser i et tempo som
enhver aviskioskeier hjemme i
Norge ville vært misunnelig
over å oppleve, så skal du ikke
gå mange skrittene før du befin
ner deg i det helt ekte Thailand.
En utmerket måte å komme
seg litt rundt på i de hyggelige
områdene er å leie sykkel. Det
er trygt og enkelt å komme seg
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SHOPPING: Gå ikke glipp av det
store kveldsmarkedet i Cha Am
som arrangeres hver onsdag.

Cha Am er et flott
utgangspunkt for mange
fine oppdagelsesturer.
Det finnes flere små
turoperatører som sel
ger turer og de fleste
hoteller har også gode
tilbud. Sammenlign
priser før du bestemmer
deg. Her er noen eks
empler fra en lokal
turoperatør langs
strandpromenaden:
RIVER KWAI med
togtur over broen og
lunsj. Kl. 07.00–18.00,
pris kr 485.
DET FLYTENDE
MARKEDET, Damnoen
Saduak. Båttur på
kanalen og besøk i
kongens sommerpalass
Khao Wang. Kl. 07.0016.00, pris kr 430.
BANGKOK SIGHT
SEEING. Besøk Grand
Palace, Wat Pho med
hvilende Buddha, shop
ping og lunsj. Kl. 07.0018.00, pris kr 675.
BADETUR til øya Koh
Talu. Kl. 06.00-18.00,
pris kr 590.
AYUTTHAYA, Thailands
gamle hovedstad og på
UNESCOs verdensarv.
Kl. 07.00-19.00, pris
kr 810.
KVELDSMARKED I
HUA HIN arrangeres
hver kveld, kun 25
minutters kjøretur fra
Cha Am. Her er det
mange spennende
salgsboder og spise
steder.
SYKKEL: Det koster
27 kroner dagen å leie
sykkel i Cha Am.
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PÅ TO HJUL: – Med sykkel
kommer vi oss fint omkring,
både til fiskerlandsbyen og
flotte matvareutsalg, sier
Åse Irene Skjelmoen (81) og
samboer Kjell Johan Hansen
(79) fra Jessheim som er i
Cha Am for 16. gang.

HUA HIN: Den koselige
kongebyen Hua Hin ligger
en kort biltur sør for Cha
Am og er verdt et besøk.

Alle kjenner alle
og tar vare på
hverandre.
ELSE KNUDSEN (77),
TRONDHEIM

DANSEGLEDE

– Linedance-bølgen
går. Det er linedanceår i år. Et skritt frem og
to skritt tilbake. Sånn
ja. Dere er fabelaktige.
Nå sitter det. La oss
komme i gang, sier en
entusiastisk Halldis
Synnøve Olsen (75)
fra Stavanger. Sam
men med 30 andre
norske er vi med på
seniordans på Long
Beach Hotel i Cha Am,
under dyktig ledelse
av instruktør Halldis
som fem ganger i uken
har dette tilbudet for
de norske turistene.
– Dansegleden kjenner
ingen alder. Dessuten
er det en fin måte å
trimme på. Det er alt
for mange som sitter
for mye stille. Her er
det ikke noe krav for å
være med, men det er
alltid en utfordring å
finne dans som passer
for alle. Derfor varierer
jeg så godt jeg kan.
Det eneste vi ikke har,
er hipp-hopp og break
dance, smiler Halldis.
Hun har vært aktiv
danseinstruktør i Nor
ge og har arrangert
gratis seniordans i Cha
Am på vinteren de sis
te ti årene.
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SENIORDANS:
Margaret (63) og
Bjørn Alstad (69)
fra Trondheim
stortrives på
Halldis’ danse
tilstelninger.

DANSEL ÆRER: – Dansegleden kjenner ingen
alder, smiler spreke Halldis Synnøve Olsen (75)
fra Stavanger.

frem på to hjul. Trafikken er
rolig og behersket sammenlig
net med andre populære ferie
destinasjoner i landet.
Vi sykler langs strandpro
menaden og nyter utsikten til
den flotte stranden, og det tar
ikke mer enn 10 minutter før
vi befinner oss i en ekte fisker
landsby med stor aktivitet i
bodene på fiskemarkedet og
om bord i båtene langs kaia.
I en endeløs rekke av bøtter
og baljer kan vi på nært hold
studere fisk vi aldri har sett
maken til.
Vi finner oss et bord i skyg
gen på restaurant Lucky
Seafood med utsikt til havnen
med de fargerike fiskeskøyte
ne og fiskerne som bøter garn.
Innredningen er svært enkel
og ujålete, men tilbudet av
delikatesser overveldende. Vi
peker ut det vi vil spise; hav
abbor, reker, hummer og mus
linger. Her er det bare å kom
me med ønsker og du får det
tilberedt akkurat slik du vil.
Grillet eller dampet, med eller
uten hvitløk og deilige sauser
med masse smak som tilbehør.
Ikke bare smaker det him
melsk. Det er også rimelig.
Ikke rart det er deilig å
være norsk i Cha Am … •
hjemmet@egmont.com
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