
Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 (osa 2) 

 

 

Aamiaishuoneessa lamput olivat erityisasemassa. 



 

Noin 8 km päässä etelään oli pieni kaunis kylä Laem Mae Phim, jota Kerosen Gizmo kehui meille paikaksi, 

jossa tulisi käydä ainakin kerran vuodessa. Hän kirjoitti siitä myös kirjassaan. Pakkohan se oli mennä 

katsomaan. Hotellimme järjesti sinne joka päivä klo 17 kuljetuksen ja paluu oli klo 18. Kävimme 

testaamassa paikan mahdollista uutta reissua varten. Täytimme myös vähän jääkaappia. 

 



 

 

Pakko myöntää, että Kerosen poika oli oikeassa. Kylä oli erittäin siisti, poikkeuksellinen Thaimaassa. Upeaa 

rantaa oli noin 4 km ja etelässä taas lisää. Päätimme palata tänne seuraavana päivänä kävelemään. 



 

Kun saavuimme kämpille, havaitsimme, että uusia häitä on tulossa. Elefanttiteema jatkuu… Tämä fantti on 

tehty oikeista kukista. 

 



 

Häät taitavat olla paikallisille alihankkijoille melkoinen business. 

 

Seuraavana päivänä menimme tienposkeen odottamaan lavataksia päästäksemme uudelleen Laem Mae 

Phimille. Onni ei suosinut ja odotimme lähes 40 minuuttia ennen kuin taksi tuli. Sitten se kuljetti meidät 20 

bathilla/nenä rannalla. Summeroimme rannan alkaessa auton pysähdyksiin ja aloitimme reilun 3 km 

kävelyn hienohiekkaisella rannalla. 



 

Tämä oli varsin veikeä myymäläauto. Mistä niitä asiakkaita oikein riittää??? 

 



Törmäsimme rannalla varsin mielenkiintoisiin olioihin. Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä mikä tuo simpukan 

oloinen otus on. Ettei vaan olisi jokin simpukka  Näit oli rannalla vieri vieressä, paljon! 

 

 

Tämä oli onneksi yksi ja ainoa. Paikallispoliitikko väitti, että elossa on. Ei kannattanut koskea, sillä polttavat 

peijoonit! 



 

 

Yksi syy visiittiin oli käydä pitkästä aikaan pitzalla. 

 



 

 

Oli luksusta saada kävellä tällaisella rannalla joka päivä. Nyt vesi oli poikkeuksellisen korkealla 

laskeutuakseen taas illalla niin, että hiekkarantaa tuli lisää 10-20 metriä. 



 

Tässä kuppilassa soodavesi maksoi 15 bathia eli vajaat 40 senttiä. 

 

Tämä telttakylä rannalla osoittautui hyvän viikon painajaiseksi. Tultuamme parin tunnin kävelyltä, jossa 

juttelimme pitkään aiemmin tavanneemme tuusulalaispariskunnan kanssa, oli rannalla mielettömät 

teknosynttärit menossa. Altaalle ei voinut jäädä, sillä meteli oli KOVAA! Hullua hommaa. 



 

Tämäkin upea päivä kääntyi vähitellen illaksi ja yöksi Tuota näkyä jäämme kaipaamaan. 

 

Tecnobileet vaihtuivat illalla saman porukan konsertti-illalliseksi. Meille jäi hieman epäselväksi mitkä bileet 

olivat kyseessä. Joku puhui 25-vuotisjuhlasta, mutta minkä. Jonkun yrityksen vai? Väliäkös sillä, mutta bileet 

maksoivat 250 000 euroa! Intialaisilla on rahaa. Jos minä olen ihan rehti, niin pienellä osalla heistä. 



 

Pakko oli vähän kurkkia, kun olimme näin aitiopaikalla. Tuo bändi soitteli yhtämittaa klo 21-24. Mitenhän 

he jaksoivat? Onneksi musiikki vaikeni edes puolelta öin. 

 

Viimeinen Marriott-päivä oli sunnuntai 1.2. Helmikuu otettiin vastaan altaalla, kuinkas muuten. Toinen luki 

varjossa, toinen altaassa, ja vähän missä milloinkin. Luxury living, i alla fall . 



 

 

Tuusulalaiset Lundit, Jarmo ja Anna (?), tulivat tutuiksi rantakävelyillä. Heidän hotellinsa Baan??? sijaitsi 

vajaan kilometrin päässä. Kävimme ohikulkiessamme vilkaisemassa sitä majoituspaikkaa, mutta olisi kyllä 

tullut äitiä ikävä olla 3 viikkoa niissä oloissa. Lundit olivat tyytyväisiä hinta-laatusuhteeseen ja se on pääasia. 

Totta on, että 1400 eu/hlö aamiaisineen oli kohtuullinen. Meidän hotellissa vastaava reissu olisi maksanut  

1900 eu/nenä. No, oma UPEA reissumme (1 kk) maksoi meiltä yhteensä 2850 eu. Ei huono! Hyvä Asko 

Tours! 



 

Viimeistä viedään ennen paikan vaihtoa. 

 

Menimme maksuttomalla hotellimme shuttle-kuljetukselle Ban Phen linja-autoasemalle. Sieltä Bangkokiin 

itäiselle bussiasemalle (Ekamai) 166 bahtilla vanhalla bussilla, joka huojui huonoilla teillä niin uhkaavasti, 

että pelkäsimme jousien puolesta. Kun päästiin lopulta moottoritielle, matkanteko muuttui miellyttäväksi. 

Hinta-laatu kuitenkin kohdallaan. Kiitos Rayang Marriott ikimuistoisesta lomasta! Tämä kolkka oli sen 

verran hyvä, että voisimme joskus vaikka tulla takaisin. Ko Changia on moni kehunut, joten…? 

 

 


