UBERØRT: På den ni kilometer
lange sandstranden i Khanom
møter du ikke mange turister,
men en og annen lokal fisker.

Finn roen i Khanom

THAILANDS
UKJENTE PERLE

Ja, det finnes fortsatt mer eller mindre uberørte feriesteder
i Thailand der du får ha stranden nesten helt for deg selv.
Fastlandsperlen Khanom ved Thailandbukten er et slikt sted.
Du har det rett og slett kanonbra i Khanom!
TEKST: Mai-Britt Sverd og Bjørn Tvare FOTO: Mai-Britt Sverd, Aava Resort

V

i har funnet vårt paradis. Her vil vi bo. Her
vil vi starte et hotell.
Historien om det
finske kjæresteparet Kati
Hakkinen (39) og Atte Savisalo
(41) er historien om backpackerne som ikke trodde ikke
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sine egne øyne da de våknet
opp tidlig en morgen og tittet
ut på den vakre stranden. I
2008 hadde de forvillet seg til
et helt ukjent sted i Thailand
som het Khanom, etter anbefaling fra en de hadde møtt
noen dager tidligere i hoved-

staden Bangkok. Han lovpriste
stedet så mye at Kati og Atte
tenkte det var en god idé å bo
et par dager i en rimelig bungalow på stranden der. Det var
sent på kvelden og bekmørkt
da de ankom, så de ante ikke
hvordan området så ut. Planen

var å dra videre til Vietnam,
Laos og Kambodsja. Det var
så mange steder de hadde lyst
til å oppleve på reisen som
de hadde planlagt i mange
måneder.
Slik gikk det ikke. Paret
falt pladask for dette ferieparadiset og kom seg aldri videre.
Før de visste ordet av det
hadde Khanom blitt ny hjemmeadresse, og i ti år har de
nå drevet Aava Resort & Spa.
Stedet er bygget i en herlig
blanding av thailandsk og
skandinavisk stil, med 28 rom,
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REISE

FANT ROEN: Engelske Angela
(62) og Nick Crane (63) lette etter
et fredelig feriested. Det fant de
på Aava Resort & Spa i Khanom.

STEMNINGSFULLT: I
skumringstimen kan du få
servert middagen på stranden, om du ønsker det.

AKTIV FERIE

Ønsker du å være i litt aktivitet i
ferien, så er det mange muligheter hvis
du bor på Aava Resort & Spa.
Hotellet har knyttet til seg flere profesjonelle
instruktører, og du kan blant annet melde
deg på fellestimer med yoga, pilates og tai
chi. Det er også mulig å låne sykler og
utforske nærområdene på egen hånd,
og du kan gå på kokkekurs og lære
å lage thaimat.

MATKURS: I ferien kan du lære deg å lage ekte thaimat av kokkene
på Aava Resort & Spa.

55 ansatte og med en fantastisk beliggenhet der du fra
hotellanlegget kan vandre rett
ut på den lekre palmestranden.
INGEN SELGERE

Lurer du på om det fortsatt
finnes uberørte ferieperler
i Thailand der du får stranden
nesten helt for deg selv? Svaret
er ja. Khanom – som ligger
på fastlandet innenfor øya
Koh Samui – er et slikt sted.
På den ni kilometer lange
sandstranden møter du ikke
en eneste selger som skal ha
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deg til å kjøpe strandkjoler,
T-skjorter, suvenirer, frukt
eller mat. Her praktiseres
reglene om at det egentlig
ikke er lov å ha solstoler og
parasoller helt nederst i strandsonen. Du hverken ser eller
hører en eneste vannscooter og
får ingen tilbud om å bli med i
bananbåt eller prøve paragliding. Du møter heller ikke
turister i flokk som løper rundt
med selfiestenger for å ta idylliske bilder av seg selv på den
postkortvakre stranden med
palmer og hvit sand.
I stedet sier vi hei med det
lille vi har lært oss på thai til
de lokale fiskerne som står
på stranden og stolt viser
oss dagens fangst. Litt lenger
borte møter vi to thailandske
pensjonister som har stilt seg
opp for å gjøre morgengymnastikk før solen blir for varm.

– Velkommen til et ekte
paradis. Er det ikke vakkert
her? hilser finske Laura Rautjoki (39) som er ute på sin faste trimtur langs stranden. Hun
er i Khanom for sjette gang og
garanterer oss at hun er å treffe på den samme runden til
samme tid også neste år.
BARNEVENNLIG

– Denne gangen ønsket vi
å oppleve noe annerledes.
Vi lette etter et sted med sjel
og ro, og det fant vi. Det er
bare så synd at de 16 dagene
vi har her snart er over, sier
ekteparet Angela (62) og Nick
Crane (63) fra Southampton
i England, som koser seg
i svømmebassenget på Aava
Resort & Spa. Her nyter de
utsikten til det lekre blå badevannet i Thailandbukten
bare noen meter unna.

REISEFAKTA

Khanom ligger på
fastlandet i Thailand,
innenfor Koh Samui
i Thailandbukten.
Enkleste reisemåte
er å ta fly fra Bangkok
til Surat Thani (1 time
og 15 minutter). Det
er 90 minutters kjøretur fra flyplassen til
Khanom. Du kan også
ta fly til Krabi eller
Phuket, som er tre
timers kjøretur unna.
Tidsforskjellen til
Norge er seks timer
i vinterhalvåret. Det
trengs ingen spesielle
vaksiner for å reise
til dette området i
Thailand.
PRIS: OrkideEkspressen tilbyr
12 dagers opphold
på Aava Resort & Spa
fra kr 14500 pr.
person. Prisen inkluderer fly fra Norge,
hotell med frokost og
transport til og fra fly
plassen. Det går fint
å kombinere Khanom
med noen dager i
Krabi eller Phuket.
MER INFO:

www.orkide.no,
tlf. 62 48 28 88.
FLY: Både Thai
Airways 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. Fly turretur Bangkok–Surat
Thani koster fra
kr 1000 pr. person.
NÅR?: Beste
perioden er fra februar
og ut september.
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MORGENSTUND: Stå opp
tidlig, så du får med deg den
vakre soloppgangen.

SJEFEN:
Finske Atte
Savisalo falt
pladaske for
badeparadiset Khanom.
Her serveres
han lunsj
i hotellrestauranten
av May.

KILER: Det var litt
ekkelt med en
gang, men så
ble vi vant til
det, sier Julie
Karlsson (20)
og Amalie
Gøgsig (20)
som tester
naturens eget
fiskespa.

– Vi har leid bil i hele ferien,
og det har vært en fin måte å få
med seg høydepunktene på.
Det er så mange vakre steder
her. Veistandarden er bra, det er
lite trafikk og det har gått greit
å finne frem, forklarer en entusiastisk Angela og trekker frem
den nydelige naturen, lokalbefolkningens gjestfrihet og smil
som feriens høydepunkter.
Under solparasollene ved
bassengkanten har det danske
ekteparet Siri Madsen (32) og
Kim Hansen (37) slått seg ned
sammen med døtrene Anaia
(8) og Milie (3). De ler litt når
de hører vi kommer fra Norge,
og forklarer at valget sto
mellom skiferie i Trysil eller
vinterferie i Thailand.
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– Vi angrer ikke på at det
ble Khanom. Nå håper vi bare
ikke det blir for mange turister
her i fremtiden, men at stedet
får beholde sin sjel der alt
foregår i et fredelig tempo.
Her har vi virkelig funnet
roen, og thailenderne er utrolig flinke med barn. Dette er
også et paradis for de minste.
Hvis jeg får velge, blir det nok
ikke norgesferie på oss neste
år heller, smiler Siri.
STREET FOOD

Det er blitt lørdag kveld, og vi
har tatt turen inn til markedet
i Khanom. Hovedgaten er
sperret av, og det er satt opp
salgsboder på alle kanter.
Dette er ukens høydepunkt for

FISKESPA

– Skummelt med en gang. Det
kilte veldig, men så vennet vi oss til
det, sier danske Julie Karlsson (20) og
Amalia Gøgsig (20) fra Frederikshavn etter
å ha besøkt et ekte fiskespa der de dyppet
føttene i elven og lot fiskene spise de døde
hudcellene på bena. Og her var det ikke
bare småfisker som du opplever på andre
såkalte fiskespa. Pris?
5 kroner og 60 øre, og da kan du
sitte så lenge du ønsker.

de fastboende, og
alle generasjoner
er på plass. Her er
det faktisk finnerlønn
på turister som går rundt
og titter og lukter på alt det
spennende som finnes. Mer
lokalt marked skal du lete
lenge etter. Bestemødrene blir
satt til å passe på de minste,
mens foreldrene jobber i
salgsbodene sine. Barna løper
fra bod til bod og kjøper lørdagsgodt i alle regnbuens farger. Det selges leker, klær og
kjøkkenutstyr til så rimelige
priser at det ikke er sammenlignbart med andre feriedestinasjoner i Thailand. Det er
faktisk en skam å prute på
prisene selv om det er aksep-

tabelt, og her lever de virkelig
opp til begrepet Street Food.
Kanskje lar du deg friste til
å handle stekte syltelabber,
kokte hønseføtter eller nylaget
haisuppe? Det selges spenn
ende fisker vi ikke har sett før,
og flere steder blir vi også tilbudt grillede insekter. Du kan
spise deg mett for 10–15 kroner. Hvis du tør!
Er du ute etter natteliv og
en litt mer avansert shopping
enn det du finner på de lokale
markedene? Da kan du ta ferHJEMMET UKE 49/2019

3 TIPS

MATMARKED:
Det er en stor
opplevelse
å besøke de
lokale markedene
i Khanom.

1. ROSA DELFINER:

Den aller største turistattraksjonen i Khanomområdet er å dra på
delfinsafari og oppleve
de svært sjeldne rosa
delfinene som det
finnes ca. 100 stykker
av langs kysten her.
Ifølge vår guide finnes
disse unike dyrene bare
her, utenfor Hongkong
og i elver i Amazonas.
Det arrangeres turer
med longtailbåter med
erfarne skippere som
vet nøyaktig hvor
delfinene til enhver tid
oppholder seg. Vi så
10–12 delfiner på
vår utflukt.

GODE KJØP

2. GROTTE: Et besøk

i dryppsteinsgrotten
Khao Wang Thong
Cave er også en opp
levelse, og det går an
å kjøpe heldagsturer
der du både får med
deg de rosa delfinene
og grotten på samme
tur. NB! Dette er ikke
noe for deg med klaustrofobi. Husk gode sko.

3. KOH SAMUI: Det
går ferger fra Khanom
og over til den popu
lære ferieøya Koh
Samui, båtturen tar
90 minutter. Her er det
gode shoppingmulig
heter.

Dette er også
et paradis for
de minste.
SIRI MADSEN,
DANMARK

gen over til øya Koh Samui
som vi kan se over til fra Aava
Resort & Spa.
HVILEPULS

Til Khanom reiser du for å få
hvilepuls, for å oppleve vakker
natur med jungel, grotter og
fossefall, for å jakte på rosa
delfiner, vandre barbent på
puddermyke strender og stoppe
ved små enkle serveringssteder som tilbereder mat som
akkurat er fisket opp fra havet.
– Heldigvis er det fortsatt
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BADEGLEDE: Siri Madsen (32),
Kim Hansen (37) og døtrene
Anaia (8) og Milie (3) koser seg
i hotellets deilige badebasseng.

lite utbygging her i Khanom.
Vi krysser fingrene for at det
blir sånn også i årene fremover, sier hotelleier Atte
Savisalo, som sammen med
sin kjæreste Kati virkelig
gjorde drømmen om å bygge
sitt eget badehotell her i et
område av Thailand som
fortsatt er nesten helt ukjent
for de fleste turister.
Nå ligger alt til rette for at
også du kan virkeliggjøre din
egen drøm om en reise til et
Thailand der du den dag i dag
kan føle deg som en pioner og
møte en bit av Smilets land
slik det engang var. God tur! •

SHOPPING: Riitta Leppämäki
(55) gjorde mange flotte kupp
på onsdagsmarkedet i Khanom.

Det er flere markeder
i Khanom-området
som er vel verdt et
besøk. Hver onsdag
kan du gjøre gode kjøp
på det lokale markedet
som åpner klokken
04.30, og som holder
åpent utover formiddagen. Her bugner
det av fisk i alle farger
og fasonger, friske
urter, stabler med
fersk frukt, krydder
– og noen steder
parteres hele dyr.
– Det er åttende
gangen vi besøker
Thailand, og vi liker
å reise litt utenfor
allfarvei der det ennå
ikke er så mange turister som har funnet
veien, sier finske Riitta
Leppämäki (55), som
stolt viser oss handleposene.
– Her har jeg funnet
mye fint som jeg ikke
har sett andre steder.
Fine håndlagde kjøkkenkniver, putevar
med fargesterke
blomstermønstre og
vakre tekstiler er flotte minner fra denne
turen. Jeg har også
kjøpt noen tomme
rissekker, ler Riitta og
drar frem ruller med
dekorative sekker.
– De synes nok jeg
var litt rar som ville
kjøpe tomme poser, så
jeg fikk dem nærmest
gratis. De er flotte å
oppbevare ting i.

ROSA DELFINER:
Vi kommer tett på de
sjeldne rosa delfinene.
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