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Mød munkene på deres morgenrunde i daggryet.

Thailand - i kongernes fodspor
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Lidt kongelig har man vel lov at være
Længe før Thailand blev kendt for sine paradisøer, tuk-tuk’er og karryretter, blomstrede civilisationerne i de forskellige kongeriger, 
der gennem tiden har hersket i det, vi i dag kender som Thailand. På denne rejse følger vi i kongernes fodspor fra Chiang Mai i det 
gamle Lanna-rige, videre gennem Sukhothai-riget og helt ned til den kongelige badeby, Hua Hin.

Rundrejsen starter højt mod nord i kongebyen Chiang Mai, hvor vi ser templer af guld og sølv samt munke, der går gennem 
gaderne i bare fødder og samler almisser i morgengryet. Vi cykler gennem grøn natur, ser ruiner og kommer tæt på hverdagslivet. 
I Lampang hører vi historier og myter om Buddha, der for 2500 år siden donerede et hår, som mange år senere blev grundstenen 
til et af de guddommelige templer, vi skal se nærmere på. I Sukhothai går vi på opdagelse i UNESCO-verdensarv i form af konge-
paladser og templer både i og uden for byen. Herfra gør vi som de kongelige og holder 5-6 dages badeferie ved Cha Am Beach, 
tæt på Hua Hin.

Vi tager et dyk ned i Thailands spændende historie, samtidigt med vi oplever Thailand her og nu. Vi kører på cykel og med songt-
haew, som thaierne selv, laver mad fra bunden og prøver kræfter med det lokale håndværk. Vi får pirret sanserne på de lokale 
markeder og kobler fra ved poolen. Der er store oplevelser på programmet, men der er også tid til afslapning, wellness og ople-
velser på egen hånd.

Vi rejser i en lille gruppe på 10-25 personer i selskab med en dansk rejseleder med et dybdegående kendskab til Thailand og 
landets historie. Rejsen er tilrettelagt, så vi bruger mindst mulig tid på transport, mens vi får god tid til at opleve de områder, vi 
kommer omkring.

Oplev en anderledes side af Thailand, som er de færreste forundt – og lad de store oplevelser rodfæste sig med en velfortjent 
badeferie.

 Vi ønsker jer en god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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CAMBODIA

THAILAND
MYANMAR

LAOS

Cha Am Beach

Chiang Mai

Lampang

Sukhothai

 
 

Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark – Thailand. Vi rejser fra Danmark om eftermiddagen og kan se  
	 frem	til	en	bekvem	direkte	flyvning	til	Bangkok.	

Dag 2. Ankomst til Chiang Mai. Fra	Bangkok	flyver	vi	videre	til	Chiang	Mai.	Efter	
 tjek-ind skal vi ud på en anderledes køretur gennem byens gader, hvor vi  
 får smag for Chiang Mais herligheder. Om aftenen besøger vi måske nat- 
 markedet og går på opdagelse blandt vinkekatte og krydderier.

Dag 3. Chiang Mai, cykeltur i lokalområdet. I de tidlige morgentimer får vi et  
 glimt af de orangeklædte munke, der modtager almisser af lokale, hvorefter  
 vi besøger et tempel af sølv. Senere skal vi op på cyklen, når vi tager på  
 tur omkring den sydlige del af byen, der både byder på grøn natur, templer  
 og lokale oplevelser. Om aftenen nyder vi en middag og får for alvor smag  
 for det thailandske køkken.

Dag 4. Chiang Mai, en dag på egen hånd. Det står os frit for, hvordan vi bruger  
 dagen, men måske vi vælger at se det hele lidt fra oven på et besøg ved  
 Doi Suthep-templet, hvis historie både omfatter en splint af Buddhas  
 knogle såvel som en hellig hvid elefant. Alternativt går vi på opdagelse i  
 guld eller grønne skove – i eller uden for byen.

Dag 5. Chiang Mai – Lampang, besøg hos elefanter. På vejen til Lampang  
 besøger vi et hospital, hvor patienterne vejer op til 5 tons og har en snabel.  
 Herfra skal vi pryde vores egne souvenirs på et keramikmuseum, hvorefter vi  
 kan se frem til at slappe af i grønne omgivelser på vores lodge tæt på Lampang.

Dag 6. Lampang, templer og velvære. Vi	skal	se	et	af	Nordthailands	fineste	 
 templer, hvis spir og detaljerigdom er noget ganske særligt. Efter en religiøs  
 start på dagen står eftermiddagen i sundhedens tegn, når vi udforsker  
 urternes magiske virkning, fx med en omgang massage eller et urtebad.

Dag 7. Lampang – Sukhothai, det gamle kongedømme. I kongebyen Sukhothai  
 lever vi os tilbage til det 13. og 14. århundrede blandt UNESCO-verdensarv  
 og ser bl.a. et tempel, der er vogtet af elefanter. Efter nogle timer i historiens  
 tegn, ser vi nærmere på de lokale tekstiltrends og det håndværk, der ligger  
 bag, når vi besøger et væveri.

Dag 8. Sukhothai, thai-traditioner og cykeltur i UNESCO-verdensarv. Vi skal  
 arbejde for føden. Vi starter i rismarken, ser hvordan råvarerne bearbejdes  
 og tilberedes for til sidst at ende som velsmagende kendinger fra menu- 
 kortet. Om eftermiddagen hopper vi på cyklen og bliver nærmest blæst  
 omkuld, når vi triller gennem byens storslåede tempelkompleks.

Dag 9. Sukhothai – Cha Am, stop i lokale landsbyer. Turen går til kongefamiliens  
 strandparadis, men inden vi når så vidt, følger vi de royale fodspor til to  
 historiske byer og spiser frokost ombord på en traditionel rispram. Vi  
 ankommer til vores hotel ved stranden i Cha Am, nord for Hua Hin, først  
 på aftenen.

Dag 10-13.Cha Am, badeferie. Dagene går med sand mellem tæerne og en god  
 bog i liggestolen. Måske vi supplerer med vandreture i det grønne bagland  
 eller en tur til livlige Hua Hin, hvor alle sanser bliver vækket til live. 

Dag 14. Cha Am og hjemrejse. Vi pakker kufferten, kører til lufthavnen i Bangkok  
	 og	forude	venter	en	behagelig,	direkte	flyvning	til	København.

Dag 15. Ankomst til Danmark. Vi	ankommer	til	København	tidligt	om	morgenen.

Chiang Mai - Lampang 

- Sukhothai - Cha Am Beach

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Små grupper, 10-25 deltagere
•  En anderledes rejse gennem  
 Thailands historie
•  Forgyldte templer og storslåede  
 ruinkomplekser
•  Slut af med badeferie ved Hua Hin
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CHIANG MAI

Gennem næsten 400 år var Chiang 
Mai hovedstad i Lannariget, og 
den dag i dag betragtes byen 
stadig som Nordthailands navle. I 
byen er der guldprydede templer 
i massevis, klassisk lanna-arki-
tektur og livlige markeder, mens 
regionen er hjemsted for en række 
forskellige stammefolk og flere 
store nationalparker.
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Wat Sri Suphan-templet er også kendt som sølvtemplet. Det skyldes, at alt fra spir og ydervægge til interiør er dækket i sølv. Den eneste undtagelse er den forgyldte 
Buddha, der sidder på sin trone ved alteret inde i templet. 

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi rejser fra Danmark til Chiang Mai via Bang-

kok med Thai Airways. Forude venter en beha-

gelig rejse med god benplads, fuld forplejning 

og et omfattende underholdningsprogram. 

Dag 2. Ankomst til Chiang Mai
Fra	Bangkok	flyver	vi	videre	til	 rejsens	første	

stop, Chiang Mai i det nordligste Thailand – en 

halvstor by, der for århundreder tilbage fun-

gerede som hovedstad under Lanna-konge- 

dømmet. 

Efter formaliteterne i lufthavnen bliver vi mødt 

af vores rejseleder, som følger med os til 

hotellet i centrum af byen, hvor vi indlogeres 

for de første 3 nætter. Her 

er vi tæt på byens nat-

marked og dets mange 

gadekøkkener, der hurtigt 

skal minde os om, hvor 

på	verdenskortet	vi	befin-

der os.

Allerede om eftermiddagen  

venter de første oplevelser. 

Vi skal ud på en køretur i 

bedste Chiang Mai-stil, når 

vi stiger på en songthaew 

– en udvidet version af en tuk-tuk, som har den 

fordel,	at	der	er	plads	til	væsentligt	flere	passa-

gerer. Songthaew’en er det transportmiddel, de 

lokale bruger, når de skal fra A til B, og mange 

af vognene kører også efter en fast rute. 

Det er ikke unormalt at se folk, der hænger 

fast med de bare næver bag på bussen, alt 

imens køretøjet suser gennem byen. I vores 

tilfælde har vi dog sørget for, at alle kan få 

en siddeplads.  

Det særprægede køretøj tager os ud på en 

tur gennem byens smalle gader og forbi de 

største templer, Vi kører forbi byens højde-

punkter såvel som relativt ukendte og helt 

lokale nabolag, hvor dagligdagen går sin 

vante gang. Undervejs besøger vi Wat Chedi 

Luang-templet fra det 14. århundrede, 

byens	blomstermarked,	Wat	Ket-templet	og	

dets lille museum.

Sidstnævnte syner måske ikke 

af meget, men det gemmer på 

en række sjove ting og sager fra 

de sidste 200 år i Chiang Mai. 

Køreturen	 giver	 os	 et	 overblik	

over	byen,	og	er	en	fin	smags-

prøve på nogle af de ting, vi 

skal opleve de næste par dage.

Om aftenen spiser vi middag 

sammen på en restaurant i nær-

heden af hotellet, hvor vi får 

smag for nogle af de specia-

liteter og sanseindtryk, der venter forude på 

rejsen. Er humøret til det, slentrer vi måske en 

tur gennem natmarkedet, der lokker med alt 

fra tekstiler og krydderier til vinkekatte og ele-

fantfigurer.

Dag 3. Chiang Mai, cykeltur i lokalområdet
Vi står op med solen, da vi skal besøge et bud-

dhistisk tempel og dets orangeklædte munke, 

der hver dag går en runde i byens gader og 

samler almisser i de tidlige morgentimer. 

For vesterlændinge bliver munkenes mor-

genrunde nogle gange betragtet som tiggeri, 

men faktisk vil en munk aldrig direkte bede 

om noget. Derimod hidkalder de lokale bud-

dhister munkene og giver dem ris, krydderier 

og andet spiseligt – og måske endda en kon-

volut med et par skillinger.

Mens det kunne virke oplagt at dele ud af sine 

rester fra dagen før, har de lokale faktisk lagt 

et stort arbejde i almissen og tilberedt maden 

særligt til munkene. Denne udveksling er ikke 

bare til gavn for munkene men i lige så høj 

grad en ære for de lokale, der får en velsig-

nelse fra munkene i bytte. 

Da munkene selv går barfodede gennem 

gaderne, er det vigtigt, at den menige bud-

dhist også tager skoene af, når han eller hun 

modtager sin velsignelse. Er vi heldige, får vi 

mulighed for at se, hvordan sådan et ritual 

udspiller sig i praksis.

Efter munkenes hverdagsritual ser vi Wat Sri 

Suphan-templet,	 hvis	 fine	 spir	 og	 utallige	

detaljer er smukt dækket i sølv. Selv inde i 

templet er den uimodståelige detaljerigdom 

dækket i sølv, hvor end vi kigger hen, lige med 

Thailand - i kongernes fodspor
15 dage

Da munkene går 
barfodede gennem 
gaderne, er det vig-
tigt, at den menige 
buddhist også tager  
skoene af
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Næste generation af store smil. En hellig hvid elefant og en knoglesplint fra Buddha førte til etableringen af Doi Suthep-templet, 1.000 meter 
over Chiang Mai. 

undtagelse af den forgyldte buddha, der sid-

der på sin trone ved alteret.

Vi tager tilbage til hotellet og spiser mor-

genmad, inden vi skal ud på dagens cykel-

tur, der tager os gennem den sydlige ende 

af byen, som i modsætning til centrum af 

byen	er	sparsomt	trafikeret.	På	turen	får	vi	

hele Chiang Mais charme serveret med den 

friske luft, når vi triller ad landeveje gennem 

grøn natur og forbi templer og ruiner, der 

går	flere	hundrede	år	tilbage.

Et af turens højde-

punkter	 er	 Wiang	 Kum	

Kam-ruinerne	fra	1286,	

som ligger 5 kilometer 

syd for byen. Wiang 

Kum	 Kam	 var	 hoved-

stad i Lanna-kongeriget 

i 10 år, hvorefter byen 

blev oversvømmet og 

magten	 blev	 flyttet	 til	

Chiang Mai.

Fra ruinerne kører vi til et lille, lokalt tempel, 

videre til en skole for områdets mange stam-

mebørn, hvorefter vi besøger en pottemager, 

hvor vi ser det keramiske håndværk i aktion. Vi 

cykler	videre	langs	Ping-floden	og	besøger	et	

bageri og et marked, der bugner af eksotiske 

frugter og andre snacks, hvorefter vi besø-

ger et børnehjem, hvor vi får serveret et lille 

måltid. Ved vejs ende hentes vi af en songt- 

haew, som vi stiftede bekendtskab med i går, 

og kører tilbage til hotellet.

Tilbage i byen ligger Chiang Mais gader og 

templer for vores fødder, og vi har resten af 

dagen til at gå på opdagelse i eget tempo.

Dag 4. Chiang Mai, en dag på egen hånd 
med mulighed for tilkøb af udflugt

I dag er der rig mulighed for at tage for 

sig	af	Chiang	Mais	herligheder.	For	de	fle-

ste står et besøg ved Doi Suthep-templet 

dog højt på listen, og vi har 

derfor valgt at tilbyde en 

tilkøbstur, der både omfat-

ter et besøg ved templet 

samt et besøg ved Bhuping-

paladset, som har fungeret 

som den tidligere, højtel-

skede konges vinterpalads 

gennem mange år.

Doi Suthep-templet troner 

over Chiang Mai i en højde af 

1000 meter på bjerget af samme navn, og 

selv om det ligger et stykke fra byen, byder 

det på en formidabel udsigt over Chiang 

Mai.	Templet	siges	at	stamme	fra	1883,	da	

den første stupa blev bygget, og siden da er 

det løbende blevet udviklet og prydet med 

enorme mængder af guld og smukke detal-

jer. Ifølge sagnet blev templet sat i verden, da 

en munk fra Sukhotai kom til Lanna-riget med 

det, der mentes at være en knoglefraktion fra 

selveste Buddha. 

En knogledel der ikke mindst var blevet båret 

gennem junglen af en hellig, hvid elefant, 

som naturligvis også er blevet foreviget som 

statue foran templet. For at nå op til templet 

skal vi op ad hele 306 trappetrin, med mindre 

man vælger sporvognen.

Fra guldklumpen på bjerget tager vi videre 

til Bhuping-paladset, der gennem tiden har 

været et kærkomment eksil, når kongefami-

lien har haft brug for at komme lidt væk fra 

varmen. Paladset blev bygget i 1961, og alle-

rede i 1962 modtog den thailandske konge 

sine	første	royale	gæster,	selveste	Kong	Fre-

derik IX og Dronning Ingrid.

Vi kigger os omkring i den overdådige have, 

inden vi kører tilbage til byen, hvor resten af 

dagen kan nydes med afslapning, shopping, 

massage eller hvad, man ellers har lyst til.

Dag 5. Chiang Mai - Lampang, 
besøg på elefanthospital

I dag skal vi videre til Lampang, men inden vi 

når helt frem, skal vi en tur på hospitalet. Ele-

fanthospitalet, vel at mærke. Thailand Elephant 

Conservation Centre er et reservat, der ligger 

lidt uden for Lampang og som bl.a. råder over 

et	af	Thailands	fire	hospitaler	for	elefanter.	

Thailand - i kongernes fodspor
15 dage

Doi Suthep-templet 
troner over Chiang 
Mai i en højde af 
1000 meter på bjerget 
af samme navn
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ELEFANTERNES HELLE

Elefantreservatet Thailand Elephant  
Conservation Centre er et helle og 
rekreationscenter for nogle af de 
thailandske elefanter, der har haft 
et hårdt liv. Reservatet råder over et 
af Thailands fire elefanthospitaler, 
hvor elefanterne får pleje, medicin 
og behandling efter et liv med alt 
fra overarbejde til prygl og sygdom.

Her drages der omsorg, pleje, medicin og 

genoptræning af syge og skadede elefanter, i 

mange tilfælde som følge af et hårdt arbejds-

liv, som uheldigvis er realiteten for mange ele-

fanter i Thailand. Vi ser nogle af patienterne 

og hører om hospitalets arbejde, og vi får 

også et glimt af nogle af de friske og frejdige 

elefanter, der lever på reservatet.  

Efter mødet med elefanterne kører vi til Tung 

Kwian	Market,	 hvis	 små	 boder	 byder	 på	 alt	

mellem himmel og jord – og sikkert også en 

lille forfriskning. Herfra tager vi videre til et 

keramisk museum i Lampang, og det er ikke 

hvilket som helst museum. 

Dhanabee Ceramic Museum står bag Lam-

pangs legendariske kyllingeskåle, som eks-

porteres til hele verden, og som på mange 

måder er blevet et stærkt symbol på Lam-

pang. Vi får lov til selv at prøve kræfter med 

det keramiske håndværk, når vi skal hånd-

male vores egen souvenir, som er klar efter 

45 minutter i ovnen.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, hvor-

efter vi kører til vores lodge, som ligger smukt 

placeret i grønne omgivelser, omringet af 

vand. Vi bruger resten af dagen med afslap-

ning ved poolen og evt. en gåtur i det grønne.

Dag 6. Lampang, templer og velvære
Vi får en æstetisk start på dagen, når vi skal 
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Dagens cykeltur tager os rundt i det gamle kongerige.

HISTORISKE SUKHOTHAI

Sukhothai var i det 13. og 14. år- 
hundrede Thailands centrum. 
Det gamle kongerige lever i dag 
videre i de to UNESCO-udnævnte 
ruinbyer, Si Satchanalai Historical 
Park, der ligger lidt uden for byen, 
og Sukhothai Historical Park, der 
dækker over 193 ruiner fordelt på 
et område på ca. 70 kvadratkilo-
meter. 
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se Wat Phrathat Lampang Luang-templet, der 

med	sine	spir	og	fine	detaljerigdom	er	en	af	

Nordthailands	fineste	eksempler	på	den	klas-

siske lanna-arkitektur.

Det siges, at templet er blevet bygget på det 

sted, hvor Buddha for 2500 år siden done-

rede et hår, som nu ligger gemt i templets 

største stupa, der dog blev bygget en rum tid 

efter, sandsynligvis i det 13. århundrede.  

Efter en guddommelig start på dagen tager vi 

videre til Lampang Herb Conservation, hvor vi 

finder	urter	i	alle	afskygninger.	Faktisk	finder	vi	

intet mindre end 150 forskellige udrensende 

urter, der anvendes i alt fra suppe til body 

scrubs. Er humøret til det, nyder vi måske en 

omgang massage eller et urtebad for egen 

regning, inden vi tager tilbage til hotellet og 

nyder resten af eftermiddagen indtil vi spiser 

aftensmad	sammen	ved	flodenbredden.

Dag 7. Lampang - Sukhothai, 
det gamle kongedømme
I dag sætter vi kursen mod den gamle konge-

by, Sukhothai. Byen var, tilbage i det 13. og 14. 

århundrede, centrum for Sukhothai-konge- 

dømmet, der i sin tid havde magten over 

det meste af Thailand samt dele af Laos og 

Malaysia. Det var her, under dette konge-

dømme, det thailandske skriftsprog blev til, 

så byen har selvsagt en vigtig plads i den thai-

landske historie.

Thailand - i kongernes fodspor
15 dage

Forberedelserne til dagens frokost starter i rismarken. Hvert folkeslag har sin helt egen vævestil. 

Inden vi når helt til Sukhothai, skal vi besøge 

UNESCO-ruinerne, Si Satchanalai Histori-

cal Park. Her blev i 1250 bygget en by, som 

skulle fungere som det andet centrum for 

Sukhothai-kongedømmet, 

og siden da har byen bl.a. 

fungeret som residens for 

kronprinsen i det 13. og 14. 

århundrede. Senere blev 

burmeserne lige vel interes-

serede i byen, og der blev 

således bygget en 5 meter 

høj mur og en voldgrav 

omkring hele den rektangu-

lære by.

Vi ser bl.a. Wat Chang Lom-templet, hvis navn 

kan oversættes til ”tempel omringet af ele-

fanter”. Og det er lige, hvad det er. 

De forstenede elefanter, som kommer ud 

af ydermurene på alle sider af templet, ser 

nærmest ud som om, de bærer templet på 

ryggen. Da elefanter både er et symbol på 

mental styrke og buddhismens beskytter, får 

templet derfor en meget stærk signalværdi.

En anden samling af ruiner, der er værd at 

kaste blikket på, er Wat Chedi Jet Taew, der 

oversat betyder ”syv rækker af stupaer”. Det 

kan være svært at se, hvor disse rækker star-

ter og stopper, men ikke desto mindre er det 

et	fint	syn	at	spadsere	rundt	blandt	de	detal-

jerige stupaer, udsmykket med buddhaer og 

lotusblomster.

Efter et besøg ved ruinerne kigger vi nær-

mere på den lokale væve-

kunst. Herefter kører vi til 

vores hotel, hvor der er 

rig mulighed for at slappe 

godt af resten af dagen.

Dag 8. Sukhothai, thai-
traditioner og cykeltur i 
UNESCO-verdensarv
Fra morgenstunden drager 

vi en tur i rismarken, hvor 

dagens alternative mad-

lavningskursus	 finder	 sted.	 For	 at	 forstå	 den	

thailandske mad arbejder vi med konceptet 

’fra jord til bord’, så vi kommer til at arbejde for 

føden og oplever, hvordan risen bearbejdes og 

råvarer bliver til de velsmagende thairetter, vi 

har nydt godt af den sidste uge. 

Arbejdsdagen afsluttes naturligvis med en 

frokost, som vi langt hen ad vejen kan takke 

os selv for. Godt mætte kører vi videre til 

det, der er Sukhothais stolthed, de UNESCO-

udnævnte ruiner i Sukhothai Historical Park. 

Ruinkomplekset dækker over 193 ruiner for-

delt over et stort, grønt område på ca. 70 

kvadratkilometer, hvor spejlblanke søer, pry-

det med åkander i kombination med spir, 

Vi ser bl.a. Wat Chang 
Lom-templet, hvis 
navn kan oversættes 
til "tempel omringet 
af elefanter"
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Thailand - i kongernes fodspor
15 dage

buddhaer, skulpturer og tårne, sætter scenen 

til en fortryllende dag i historiens navn.

Skruer vi tiden tilbage til det 13. og 14. 

århundrede, sprudlede området med liv og 

det var også her, Sukhothai-kongedømmets 

magthavere holdt til. For at få så meget som 

muligt med vælger vi at 

se området på en cykel-

tur, hvor vi bl.a. skal se 

kongepaladset og dets 

26 templer, ikke mindst 

Wat Mahathat, der med 

sit utal af stupaer og 

udsmykninger tydeligt 

signalerer, at det i sin 

tid var byens mest mar-

kante tempel.

Efter en forrygende 

cykeltur gennem levnene af de kongelige 

gemakker, vender vi tilbage til nutiden i det 

moderne Sukhothai. Her lokker byens livlige 

natmarked med alverdens ting og sager – fra 

lokale delikatesser til souvenirs.

Dag 9. Sukhothai - Cha Am, 
stop i lokale byer
Efter en spændende rejse gennem det royale 

Thailand følger vi kongernes fodspor til rej-

sens sidste stop, Cha Am Beach ved den kon-

gelige badeby, Hua Hin. Vi har en lang køretur 

i sigte, så vi spæder til med et par spændende 

Cha Am Beach ligger i et roligt område nord for Hua Hin.

Den gamle by er kendt 
som fødeby for Kong 
Naresuan, som jog 
burmeserne ud af 
landet tilbage i det 
16. århundrede

oplevelser på vejen, når vi holder pause i 

nogle små landsbyer.

Vi står tidligt op og kører ca. 125 kilometer i 

vestlig retning, til vi ankommer til Phitsanu-

lok. Den gamle by er bedst kendt som fødeby 

for	 Kong	 Naresuan,	 som	 jog	 burmeserne	 ud	

af landet tilbage i det 16. 

århundrede, men byens histo-

rie går meget længere tilbage.

Helt tilbage omkring år 1000 

var området et vigtigt punkt 

for khmererne, som dengang 

herskede her, og siden byen 

blev til for mere end 600 år 

siden, har den været et vig-

tigt knudepunkt under både 

Sukhothai-kongedømmet og 

Ayutthaya-kongedømmet. 

Byen er i dag bl.a. kendt for sine lokalt produ-

cerede varer, som vi ser nærmere på.  

Fra Phitsanulok går turen mod syd, og efter 

en køretur på ca. 250 kilometer, når vi frem til 

Uthai	Thani.	Byen	gemmer	på	flotte,	forgyldte	

levn fra da byen hørte under Ayutthaya-kon-

gedømmet, men det er faktisk det lokale liv 

set	fra	flodsiden,	der	udgør	dagens	oplevelse.	

Vi går ombord på en traditionel rispram, som 

sejler os gennem den landidyllen, hvor vi bliver 

vidne til et imponerende langsomt landsbyliv.

Vi ser små huse, der balancerer på vandet og 

lokale køkkenhaver, hvor der dyrkes vandspi-

nat. Er vi heldige ser vi, hvordan den lokale 

fisketeknik	 fungerer	 i	praksis,	mens	vi	nyder		

en god frokost ombord, alt imens den sum-

pede	 flodidyl	 præsenterer	 sig	 som	 en	 film	 i	

slowmotion,	som	vi	sejler	ned	ad	floden.

Efter sejlturen vender vi næsen mod dagens 

endelige mål, Cha Am Beach, der ligger et 

lille stykke fra selve Hua Hin. Vi slapper af og 

nyder de skønne udsigter, når vi kører gen-

nem landlig idyl og observerer hverdagen i 

marker og landsbyer.

Vi ankommer til vores hotel først på aftenen 

og fornemmer hurtigt, at vi er nået frem til 

et helt anderledes Thailand end det, vi har 

udforsket de sidste uger.

Dag 10-13. Cha Am Beach, 
badeferie på egen hånd
Selv om der er dømt badeferie, har vi ikke lagt 

det royale tema helt på hylden. Den nuvæ-

rende thailandske kongefamilie har en stærk 

tilknytning til Hua Hin, hvor de royale også 

har deres storslåede sommerresidens.

Foruden kongefamilien er Hua Hin også et 

populært getaway for storbyfolket fra Bang-

kok, og vi kommer hverken til at mangle 

gode restauranter eller liv i gaderne. Dog har 

vi slået os ned ved den lidt roligere Cha Am 
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Vi afslutter en oplevelsesrig rejse med afslapning i Cha Am. 

KONGERNES KYST

Hua Hin er kendt som Thailands konge- 
lige badeby, men den royale følelse 
strækker sig et godt stykke op ad 
kysten, forbi den kongelige sommer-
residens Maruekhathaiyawan, videre 
til Cha Am. Hua Hin er bl.a. kendt 
for sit natmarked og store udbud af 
restauranter samt abebjerget syd for 
byen, hvor en 20 meter høj Buddha og 
en flok aber hilser velkommen.

Beach, og vi kan således selv skrue op og ned 

for tempoet alt efter humør. 

Om dagen vil vi nok bruge en stor del af tiden 

i vandkanten, solidt plantet i en strandstol, 

hvis ikke vi vælger at gå på opdagelse i det 

grønne bagland. 

Er man royal ind til benet, vælger man 

måske et besøg ved Maruekhathaiyawan-

paladset,	som	blev	bygget	under	King	Rama	

VI i 1920. Paladset er et skønt miks af 

pastelfarver og traditionel thailandsk arki-

tektur, og der er ingen tvivl om, at palad-

set er sat i verden for at kongefamilien skal 

nyde livet til fulde.

Aftenerne forløber måske i ro og mag med 

god mad på en af nærområdets fortræffelige 

restauranter. Eller måske med et besøg på 

Hua Hins livlige natmarked, der byder på alt, 

hvad hjertet begærer af dufte, souvenirs og 

livligt leben.

Dag 14. Cha Am og afrejse
Vi tjekker ud fra hotellet og kører til luft-

havnen i Bangkok. Vi rejser sidst på afte-

nen, hvor vi sætter kursen direkte mod 

København.

Dag 15. Ankomst til Danmark
Efter	en	nat	i	flyet	ankommer	vi	til	København	

tidligt om morgenen.
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