EN GOD DAG I
BANGKOK

Tur 1 - Chinatown
Vi kender mange som bruger Bangkok som transitby, for at komme videre
ud i Asien, thailandske øer og verden. Mange er der ofte kun 1-2 dage.

What to do in Bangkok

For sjov skyld, vil vi begynde at sammensætte små ture, som du/i kan
benytte som i vil. Print den, del den og kom endelig med feedback.
Vi bruger udelukkende egne oplevelser, så hvis noget ikke stemmer, så
giv endelig feedback.
Så spilder man ikke tid, hvis man vil opdage noget godt på kort tid og
bruger Bangkok som transitby.
Denne guide er lavet for info. Vi har ingen økonomi involveret og de steder vi
omtaler er steder vi har besøgt og synes er sjove.

En god dag i Bangkok

En god dag i Bangkok
T U R 1 - C H I N AT OW N

Besøg Chinatown, klongerne, Khao San, kanalerne og slut af med en kold drink.
Da vi ikke ved hvor du/i bor, så tager vi udgangspunkt i at du/i kan finde frem til stationen Hua-Lompong.
Klik på kortet for en on-line version.

Når du er på Hua Lompong Station, så søg op og spørg om vej til Yaowarat Road
eller Sampeng Lane.
Gå dertil med mindre det er for varmt.
Alternativ, tag bus 40, det koster 8 THB og er hele oplevelsen værd.
En Tuk Tuk koster 100-150 THB.
Jeg tager dem aldrig, er gået kold i deres måde at se
europæere som nogle der bare skal punge ud.
En thai ville kun skulle betale 30-50 THB for samme tur.
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En Taxa koster 50-60 THB og er god, da der er Aircon.
Men at tage en taxa er en meget langsommelig affære.
Scooter Taxa. Koster 50-80 THB. Det er hurtigt og sjovt, men de kører som sindsyge og det er vel ikke helt
sikkert. Men har du nerver af stål og Rambo hjerne, så prøv det. 
Besøg templet Wat Traimit, templet med verdens største Guld Buddha på 5 ton.

Sampaeng Lane
Når du stiger af bussen, så skal du kigge efter den indgang som har madboder helt ude ved vejkanten.
Det er et kaos af mennesker, biler, busser og larm.
Sampaeng Lane er en mere end 500 m lang smal gade, hvor forretningerne ligger side om side. Ikke nok
med at der ligger 100 vis af forretninger på Sampaeng Lane, men der ligger 100 vis i sidegaderne.
Man skal være vågen, da der indimellem kommer
motorcykler kørende. I starten da jeg var der, kunne
jeg godt blive irriteret over det, for det er jo
uhørt i Danmark, men træd til side og smil af det.
Det er folk på arbejde.
I Sampaeng Lane kan du købe alt mellem himmel
og jord.
Knive, tøj, tasker, gadgets, sko, neglelak, make-up
fodbolde, juleting, hatte, parykker og så videre.
Husk at indførsel af knive (Ikke køkkenudstyr)
kræver blankvåbentilladelse, som er gratis.

Priserne er små, men læg mærke til at mange af
forretningerne har wholesale. Dvs, køb 6-12 stk og prisen er næsten ingenting…og jeg mener ingenting.
Eksempelvis et sæt som dette.
Det koster 100-150 THB for et stk, men tager du 6, så koster det 450 THB for alle 6.
450 THB - 90,- DKK
Det billede jeg har brugt, fandt jeg på siden www.ebay.com
Et sæt er til salg for 24.99 GBP. – 235 DKK.
Så er det jo nemt at få klaret lidt julegaveindkøb.
Min datter køber neglelak.
Der er meget billigt bling bling i Chinatown, men der er
også en masse som i vores del af verden koster en mindre formue.
Jeg køber eksempelvis de fedeste gel-pens.
De er super lækre og koster 75 THB for 10 stk.
Om ikke andet, så er det et sjovt sted.
De har ret fede baseball caps for kun 100 thb, sokker for 100-150 thb for 12 par.
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Sampaeng Lane er delt op i forskellige grupper.
Et område har alt muligt blandet, så skifter området
karakter og bliver til et område med lokale ting, silke, tøj og andet.
De har også et område dedikeret til mad og krydderier.
Min kone går som regel amok her. 
I Chinatown er det også et stort område, dedikeret til elektronik og gadgets. Det er nok mere for
store drenge. I dette område kan du få lavet streamere og købt ting til din bil.
Konge område.

Et godt råd.
Som så mange steder i Thailand, så anbefaler vi at der er styr på maven.
Det er sparsomt med gode toiletmuligheder.

Efter en tur gennem Sampaeng Lane, så vælger vi at gå ned til floden til et lille område, hvor der ligger
et lille shopping område. Stationen hedder vist Pak Khlong Talat.
Tag båden til stationen Tha Tien hvor vores favorit restaurant ved floden ligger.
Restauranten er IKKE særlig ren, det er typisk Thai, men beliggenheden er fantastisk. Helt ned til vandet,
med udsigt til floden og det fantastiske Wat Po, som ligger overfor. Det er skønt at sidde der og få en
skål suppe eller en tallerken stegte ris m/kylling med en stor kold Chang.
Beliggenheden er suveræn, men
den ville ikke få nogle smileys af
fødevarekontrollen i Danmark. 

Man kan enten vælge at tage en båd over floden
for at besøge Wat Arun (Anbefales) eller gå ud af
bagindgangen og støde ind i templet Wat Po.
Bådturen koster omkring 2,- DKK
Begge templer er sjove og et besøg værd, så har du energi og tid, så snup dem begge.
Du kan tage flotte billeder.
I Wat Arun kan du leje en Thai dragt og tage billeder får få penge.
Tag derover med en båd fra Tha Tian
Når du har besøgt templet eller templerne, så søg ned mod samme sted hvor du først ankom med båden.
Tag båden op af floden til stationen Phra Pin Klao Bridge.
Tag en Tuk-Tuk til Khao San Road. Koster 100 THB.
Khao San Road er en backpacker gade med små hyggelige barer, forretninger og spisesteder.
Du kan købe de sædvanlige t´shirts, sko og gadgets, men også et falsk pas hvis du skulle få behov. 
Nogle af Bangkoks bedste tattoo shops ligger her.
Personligt kan jeg bedst lide Khao San Road om dagen.
Turen slutter her.
Skal du hjem til Sukhumvit, så tag ned til kanal stationen Panfa Leelard og tag båden til din station. Vi
tager altid til Asoke/Pretchabury.
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Denne Tur 1 – Chinatown tager fra 5-8 timer.
Alt efter om du bliver hængende de forskellige steder
og udforsker nærområdet.
Har fået anbefalet denne restaurant i Chinatown.
T&K Seafood……..klik på billedet for video.
Den går for at være nummer 1. I Chinatown.

Steder man kan besøge på denne Tur 1.
Bangkok Flower Market.
Helt suverænt sted. Check det i vores filer.
Dusit Zoo
Pathunam ( En Tur guide er på vej om Pathunam)
Kongested hvis man har et stort shoppe-gen. Check det i vores filer
Bobae Market - Kommer snart.
Find en tour operatør og tag en tur i Khlongerne.
Det koster ca. 1600 THB.
Har prøvet det og var IKKE imponeret.

Slutningen på Tur 1 - Chinatown
Dine fødder er nu smadrede og din krop tørlagt for salt og sukker. 
Derfor anbefaler vi at du går ind på en pub.
Bestiller en STOR kold øl og planlægger aftenen.
Måske går du ind et sted og får massage.
Eventuelt til Tony Massage i Soi 23 (200m nede af gaden)
Thai massage koster 100 Thb for en time.
Foot Massage koster 100 Thb for en time.
Gå derfra til Soi 14, til Suda´s og spis god billig mad, eller prøv noget helt anderledes
restauranten Love Scene i Soi 23.
Restauranten har den skumleste indgang gennem køkkenet. 
Selve lokalet ligner en billig udgave af Hard Rock Cafe…..med fiske tema. 
Giver det mening, sikkert ikke. Men det er et sjovt og anderledes sted….og maden er fantastisk.
På vej hjem, så tænk over hvor heldig du er over at være i Bangkok.

Ha´en god dag derude. 
Leo og Kim
Besøg www.thaivip.dk
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