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Se & gJøRe
phuket er uten tvil kongen blant thailands 
mange turiststeder. øya har noen av landets 
beste restauranter, livligste nattklubber, mykeste 
strender og vennligste mennesker. det er phukets 
krystallklare vann, fenomenale dykkemuligheter 
og finkornete sand som år etter år får mennesker 
til å stemme på denne øya som verdens deiligste 
ferieparadis. 

Det er bare noen år 
siden Thailand, og ikke 
minst Phuket, ble rammet av 
den verste naturkatastrofen 
i moderne tid, tsunamien 
som den 26. desember 
2004 tok livet av hundre-
tusenvis med mennesker 
langs den sørøstasiatiske 
kysten. 

Til tross for dette – bare 
noen uker senere merket 
selgerne i de store charter-
selskapene at folk begynte 
å spørre etter Phuket igjen. 
Nesten alle som ønsket 
seg en reise hit, oppga to 
grunner: De elsket Phuket, 
og de ville vise sin solida-
ritet med det thailandske 
folket. Befolkningen på 
Phuket satte nesten umid-

delbart i gang et omfat-
tende oppbyggingsarbeid 
med samme mål – å gje-
noppbygge turismen som 
naturligvis er øyas viktigste 
inntektskilde. I Patong, 
Kata og Karon er det i dag 
ingen eller få spor etter 
katastrofen. 

Selv om tsunamien aldri 
vil bli glemt, er mye som før 
på Phuket. 

Byen Phuket, hoved-
stedet, er en levende, 
myldrende storby i mini-
format. Dundrende tra-
fikk og høyrøstede gate-
selgere blant vakre hus 
fra 1920-tallet, lakkrøde 
tempel, shoppingstrøk og 
enkle utekafeer. Den farge-
sprakende arkitekturen er 

en karismatisk blanding 
av sørkinesisk, malaysisk, 
thailandsk og litt europeisk. 
Mellom bygningene ligger 
prangende hager. 

Phuket dekker 543 kva-
dratkilometer, er 48 kilo-
meter lang og 21 kilometer 
bred. Øya bindes sammen 
med fastlandet via Sarasin 
Bridge helt oppe i nord.

gang så viktige beliggenhet 
langs handelsruten mellom 
India og Kina. 

Byens to største shop-
pingkomplekser, vare-
husene Ocean Shop-
ping Mall og Robinson’s, 
befinner seg på Tilok Uthit 
Road. Bakom Robinson’s 
ligger nattmarkedet, der  
du kan kikke på – eller 
kjøpe med deg hjem – 
eksotiske kryddere,  
tørkede krabber og  

 phuketS StoRe 
tuRiStStRøMMeR 
til tRoSS – det 
gåR fReMdeleS 
an å finne foR-
holdSviS øde 
StRendeR på øya.

oMRådene
phuket town
Mange turister på Phuket 
karrer seg aldri opp fra 
stranden og inn til Phuket 
town. Det er en bommert. 
Faktum er at flere guidebø-
ker anbefaler lavprisrei-
sende å velge bort de over-
fylte strendene til fordel for 
den autentiske og livlige 
atmosfæren i Phuket town. 
Byens karakter er til en stor 
grad blitt formet av dens en 

levende padder. På 
Ranong Road midt i byen 
ligger det livlige dagmar-
kedet med eksotiske fruk-
ter, skalldyrsnacks, kurver, 
chili, røkelse og små  
buddhafigurer i gull.

patong
Phukets største og mest 
høylytte strand ligger 
femten kilometer nordvest 
for Phuket by. Fire kilometer 
gyllengul strand med bren-
nende sol, feiende bølger 
og en karakteristisk blan-
ding av krimskramsselgere, 
massasjedamer, enslige 
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menn og barnefamilier.Om  
natten er det i Bangla Road 
det skjer – her er det meng-
der av gogoshow og sport 
på storskjermer. Men når 
det er sagt, kan det også 
konstateres at noen av 
landets beste nattklubber 
(uten spesiell fokusering på 
vestlige menn) og restau-
ranter ligger her. Dessuten 
et stort tilbud innen vann-
sport. 

kaRon
Patongs litt mer beher-
skede lillesøster i sør, 
med en tre kilometer lang 
strand. Karon har det 
meste i form av bekvem-
meligheter og fornøyelser, 
men i en mer rolig utgave.

kata
Av Phukets tre største 
områder, er Kata det rolig-
ste og mest eksklusive 
(med få barnefamilier). 

Mk ReStauRant 
(phuket town)
Spesialister på sukiyaki, 
men har også et godt 
utvalg dim sum og grillet 
and. Minner om en hur-
tigmatrestaurant, men 
befinner seg kulinarisk 
sett likevel milevidt fra 
McDonald’s.
Tlf. +66 76 248 26 67

Sea hag
I Phuket spiser man mye 
fisk- og skalldyr. Sea Hag 
har rykte på seg som en 
av de beste restaurantene 
i kategorien selv om det 
her også serveres annen 
thaimat. Eieren heter Khun 
Kenya og sammen med 
sitt personale gjør de Sea 
Hag til et meget trivelig spi-
sested – stedet er så lite at 
en bordbestilling kan være 
en god idé. 
Adresse: 78/5permpong 
Soi III, Soi Wattana clinic
Tlf: +66 76 341 111

Silk BaR and ReStau-
Rant (CheRng talay)
I taket henger oriental-
ske lamper som kaster 

magiske og gulaktige lys 
over lokalet som sammen 
med fin innredning og god 
thaimat skaper en utrolig 
trivelig restaurant.  Maten 
er i verdensklasse og pri-
sene kanskje litt høyere, 
men det er verdt det.
Adresse: 5/50 Moo 3
Tlf: +66 76 271702

the BoathouSe 
wine and gRill 
(kata)
Med sin trivelige belig-
genhet rett på stranden er 
Boathouse en av Phukets 
beste restauranter. Fran-
skinspirert thaimat, fisk og 
skalldyr fra €7 og oppover. 
Har også en omfattende 
vinkjeller og jazzband på 
søndager klokken 21. De 
beste bordene er utendørs. 
Adresse: Kata Noi Road
Tlf. +66 76 33 00 15

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
Ran Jee nguat 
(phuket town)
Restaurant som i lang tid 
har servert Phukets mest 
kjente rett: kha-nom jiin naam 
yaa phuuket (kinesiske 
nudler i en puré laget av 
fisk- og currysaus.) Obs: 
Ta med deg den thailand-
ske ordboken hvis du vil 
vite hva du bestiller. 
Adresse: Th Yaowarat

Baan klung Jinda 
ReStauRant 
(phuket town)
Eksklusiv restaurant i klas-
sisk kolonialstil. Her kan du 
nyte et langt måltid i den hvit-
kalkede spisesalen eller ta en 
konjakk og en sigar på veran-
daen og se på fontenen på 
fremsiden av huset. Om kvel-
dene spiller et liveband sober 
bossanova i spisesalen.
Adresse: 158 Yaowarat 
Road
Tlf. +66 76 22 17 77
www.baanklung.com

Stranden ligger sør for 
Karon og består av lett 
sand mellom grønne høy-
dedrag. Her kan du for-
drive en hel dag på en 
solstol eller i skyggen på 
reggaerestauranten. Uten-
for sanddynene ligger øya 
Ko Pu med korallrev som 
egner seg ypperlig for 
snorkling. Kata har også 
post, bank, butikker og et 
hav av restauranter. Er 
du av den rastløse typen, 
kan du blant annet leie 
jetski, vindsurfing-utstyr og 
kajakk. Gå ikke glipp av 
Kata Viewpoint med utsikt 
over hele Andaman-havet, 
Patong og Karon. Alt på 
Kata ligger i gangavstand.

RoligeRe StRendeR
Phukets store turiststrøm-
mer til tross – det går frem-
deles an å finne forholdsvis 
øde strender på øya. Er 
du på jakt etter ro og fred i 
ordets egentlige betydning, 
kan du for eksempel sjekke 
Po Bay, Kamala og Surin 
Beach og Nai Harn Beach. 
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kafeeR
SuMMeR Coffee 
houSe (kata)
Jo da, lattekulturen har 
selvsagt også nådd Phuket. 
Dette er en av de bedre  
kaffekjedene. Leskende 
mokkablandinger og over-
raskende isteblandinger. 
Sval og sober innredning 
med store lenestoler og en 
bambushage. 
Adresse: Kata Noi Road

kanda BakeRy 
(phuket By)
Fint frokoststed med 
nybakt brød, boller, ferske 
smørbrød, paier og kaffe.
Adresse: Rasada Road, et 
kvarter sør for Hotel On-On

i phuket town har de største hotellene 
nesten alltid disko- og/eller karaokeklubber.  
i patong er nattlivet først og fremst konsen-
trert i bargaten Bangla Road. og hvis  
du synes at patong lyder omtrent som  
Bangkoks patpong, så har du rett – det  
ser omtrent likedan ut; skummende drinker, 
gogo-dansere og lady-men. i karon heter 
bargaten patak Road. 

BaReR & natteliv tiMBeR RoCk 
(phuket town)
Rockeklubb med rustikk 
dekor som er mer vestlig 
enn asiatisk. Et av Phuket 
towns mest populære til-
holdssteder for dem som 
liker live-musik.
Adresse: Th Yaowarat

gonzo BaR 
(patong)
Trekker først og fremst til 
seg horder av utlendinger 

som kommer for å se folk 
dumme seg ut i de forskjel-
lige barkonkurransene. 
Etter en drink eller to får du 
kanskje lyst til å delta …
Adresse: Th Bangla

Banana diSCo 
(patong)
Et av Phukets eldste og 
mest populære diskoteker 
med aztek-lignende tema. 
Adresse: Th Thawiwong

SiMon CaBaRet
Nipp til gode, alkoholfrie 
drinker mens du kikker på 
de bejublede transvestitts-
howene. To ganger daglig, 
19.30 og 21.30.
Adresse: 8 Sirirach Road
Tlf. +66 76 342 01 15
www.phuket-simoncabaret.
com
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SuMMeR BReeze inn
Lite intimt familieeid hotell 
hvis service ikke akkurat er 
dårlig. Rommene er ikke 
toppklasse så om du er 
mer for den mer luksuriøse 
sorten er ikke dette riktig 
hotell. Summer Breeze Inn 
ligger et lite stykke utenfor 
Phuket by og  inngir helt klart 
en ekte thailandsfølelse. 
Dobbeltrom: fra €25
Adresse: 85/ 130 Mooban 
Iravadee2
Tlf. +66 81 893 7651

phuket gRaCeland  
ReSoRt & Spa 
(patong)
Femstjerners hotell med 
store, gode rom og et gigan-
tisk bassengområde. Hotel-
let ligger helt nede på stran-
den, men har likevel klart 
å skape en koselig atmos-
fære. Treningsstudio, spa, 
flere restauranter samt en 
bowlinghall er noen av fasi-
litetene. Det er internettopp-
kobling i flere av rommene.
Dobbeltrom: €70–380
Adresse: 190 Thaweewong 

Road
Tlf. +66 76 37 05 55
www.phuketgraceland.com

kaRon BeaCh 
ReSoRt (kaRon)
Sobert hotell med store 
teakmøbler og høyt under 
taket, tett ved stranden. 
Bra bassengbar og rikelig 
med solstoler. Pluss for alle 
de vakre blomsterarran-
gementene som fyller hele 
lobbyen.
Dobbeltrom: fra €50
Adresse: 51 Karon Road
Tlf. +66 76 330 00 67

diaMond Cottage 
ReSoRt Spa (kaRon)
Oase ligger på et høyde-
drag fem minutter fra stran-
den. Svale, naturnære 
hytter med fantastisk inn-
redning på badet og i sove-
rommene ved bassenget. 
Et spa hører også til dette 
hotellet.
Dobbeltrom: €30–90
Adresse: 6 Karon Road
Tlf. +66 76 28 64 46
www.diamondcottage.com

BoalteRnativeRShopping

the bOOks selger  
vestlige suksessbøker i 
pocket og aviser (Phuket 
Road, ved turistbyrået)

Iyara Oriental er en inte-
riørbutikk med vaser, 
lamper, skåler, linduker  
og fat for røkelse. Sobert 
og stilrent, men ikke  
spesielt dyrt (Ocean  
Shopping Mall). 

antikviteter, edelsteiner, husflid og thaisilke er 
spesielt rimelig i thailand, men tenk på at du må 
ha til tillatelse fra department of fine arts for å 
ta med buddhafigurer og antikviteter hjem. Skal 
du shoppe stoffer og vil være sikker på å få ekte 
vare: Be ekspeditøren brenne en bit av tøyet. ekte 
silke brenner nemlig, mens etterligninger smelter. 

Ocean shOpping Mall 
i Phuket town er et vare-
hus med både thailandske 
merker og kopier av vest-
lige merker. Har også bil-
lige solbriller, mobiltilbehør, 
papir og søte merker i  
massevis. Ved siden av 
ligger kinoen Paradise  
Multiplex som viser ameri-
kanske filmer (1 Tilok Utit 
Road)

rObinsOn’s er en 
friskere variant av Ocean. 
Har blant annet merker 
som Esprit, Levi’s, Calvin 
Klein og Benetton. Dessu-
ten en stor presangav-
deling med mat (noen 
hundre meter fra Ocean 
Shopping Mall)

 feMStJeRneRS hotell Med StoRe, 
gode RoM og et gigantiSk BaSSeng-
oMRåde. hotellet liggeR helt nede  
på StRanden, Men haR likevel klaRt  
å Skape en koSelig atMoSfæRe.
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flyplaSS
Phukets flyplass ligger tre 
mil nord for Phuket by. En 
taxi ned til Patong eller 
Karon og Kata koster rundt 
€10. Det går også an å leie 
bil på flyplassen. Har du 
startet reisen din i Bang-
kok, har både Thai Airways 
og Bangkok Airways rundt 
ti avganger per dag fra 
hovedstaden til Phuket.

lokaltRafikk
Tuk-tuk er mopedtaxier 
med tre hjul og den ras-
keste, men også dyreste
måten å komme seg fram 
på. Avtal alltid pris på for-
hånd og vær forberedt på å 
forhandle.

Songtaew er lokale 
busser (en krysning mellom 
taxi og lastebil). De går 
fra markedet på Ranong 
Road og har hyppige turer 
mellom 07.00 og 17.00. 
Med songtaew kan du 
komme deg til de fleste 
strender og severdigheter. 
Superbillig. 

Å leie bil koster cirka €20 
per dag. Kontroller alltid at 
det inngår en forsikring i 

elektRiSitet
220 volt

innByggeRe
200 000

valuta
Thai baht
1 Baht = 100 satang

åpningStideR
De fleste butikker er åpne 
mellom 09.00 og 22.00 
sju dager i uken! Banker 
har imidlertid noe striktere 
åpningstider: 08.30–15.30 
mandag til fredag.

fakta

aviSeR
Phuket Post
Phuket Gazette
Bangkok Post (nasjo-
nal)
The Nation (nasjonal)
Look East (turista-
vis som ofte finnes på 
hotellene)

nødnuMRe
Politi: 191
Brann: 199
Emergency Tourist 
Police: 1155
Sykdom: 1719

tuRiStByRå
Tourist Authority of 
Thailand (TAT)
Adresse: 73-73 Phuket 
Road
Muang District
Phuket Town 83000
Tlf. +66 (0)76 212213,
+66 (0)76 211036
www.tourismthailand.
org

gReit å vite 

kaRt

prisen, og husk på at det er 
venstretrafikk i Thailand. 

poSt
Hovedpostkontoret på 
Phuket er åpent 08.30–
16.30 mandag–fredag, samt 
09.00–12.00 lørdag, søndag 
og helligdager.
Adresse: Th Montri
Tlf. +66 76 211020

tannlege
Phuket Dental Center
371 Yaowarat Road, Phuket 
Town
Tlf. +66 (0)76 255 336
www.phuketdentalcenter.com

lege
PHUKET INTERNATIONAL  
HOSPITAL
Adresse: Th Charlerm Pra 
Kiat
Tlf. 0 76 24 9400, ved akutt 
nød, ring 0 7621 0935

telefon
Landsnummer: 66,
Retningsnummer til 
Phuket: 076. 
Husk på at du alltid må slå 
retningsnummeret innen 
Thailand, selv om du ringer 
lokalt. inteRnett

www.phuket.com
www.thaiwaysmagazine.
com
www.phuket-guide.net
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