
THAIMAA 
BANGTAO BEACH, PHUKET JA BANGKOK 2014 

TAKSI, LINJA-AUTO, HENKILÖAUTO  - TYPERYYDELLÄKIN ON RAJANSA 

Lauantaina 15.2. oli edessä uusi seikkailu, kun lähdimme Phuketiin. Taksi olisi maksanut 1800 bth (noin 55 €), joten 

päätimme ottaa seikkailuvaiheen päälle ja mennä bussilla. Siirrätimme itsemme taksilla tien varteen km:n päähän 

150 bth:lla. Kuljettaja tarjosi jo 1500 bth kyytiä Bang Tao Beachille, mutta aivomme eivät rekisteröineet tarjousta 

riittävän nopeasti ja hyvin vaan piti meidät alkuperäisessä suunnitelmassa. Odoteltuamme puoli tuntia bussia tien 

poskessa aloimme jo päivitellä pihiyttämme. Lopulta se tuli 45 min seisoskelumme jälkeen. Onneksi typeryyttämme 

pehmiteltiin hieman sillä, että kyyti maksoi vain 100 bth/sierainpari ja matka oli joka suhteessa miellyttävä. 

Jättäydyimme pois Thalangissa noin 8 km päässä hotelliltamme bussin jatkaessa Phuketin keskustaan.  

Yllätys oli, että tuosta kaupungista ei löytynytkään takseja eikä tuktukeja. Ihmeteltyämme tilannetta eräs herra 

tarjosi meille moottoipyöräkyytiä siten, että meille molemmille tulisi oma kuljettaja, me taakse ja laukku väliin  

”Älä unta näe”, oli reaktiomme. Pysäytimme sitten yhden ohi ajavan lava-auton, mutta kaveri ei lähtenytkään ”niin 

kauas”. Vieressä ollut nuorukainen tajusi tilanteen ja neuvotteli liikkeen toisen henkilön kanssa hetken. Sitten hän 

lupautui viemään meidät perille 400 bth:lla. Meillehän se sopi vallan mainiosti ja hyppäsimme kaverin autoon. Tuli 

siitä jatkoa muille seikkailuillemme, mutta olimme saaneet matkan 750 bth:lla (23€) ja hävinneet ajassa reilun 

tunnin. Silti vähän typerä veto! 

 

Kahden välilaskun taktiikalla tulimme Bangtao Beachille, joten ”In Westen nichts neues”. 

  



LOMAILUA OMIEN RAKKAIDEN KANSSA 

 

Olimme olleet samaisessa paikassa pari vuotta aiemmin koko klaanimme kanssa eli tyttäremme Maiju perheineen ja 

poikamme Antti olivat myös siellä. Tällä kertaa vain esikoisemme Anne, Janne ja lapset olivat liikkeellä ilostuttamassa 

matkamme viimeistä viikkoa. 

Kirjauduimme hotelliin ja kuulimme, että huoneen saisi vasta klo 15. Veimme laukut Lindien huoneeseen, 

vaihdoimme vaatteet ja lomamme viimeinen viikko alkoi yhdessä rakkaiden kanssa Sunwing Resort hotellin altailla.  

 

Kuumaahan siellä altaallakin oli, joten päätimme lähteä moikkaamaan Lommin perhettä, jotka olivat parin vuoden 

takaisella reissullamme samassa Sunwing Resort hotellissa kanssamme. Nyt he olivat sattumoisin puolen kilometrin 

päässä toisessa hotellissa (Best Western). Istuimme varjossa ja nautiskelimme oluet samalla, kun kuulumiset tuli 

vaihdetuksi.  

Palasimme hotelliimme niin, että saimme huoneen käyttöömme. Meitä odotti hotellin paras huone ainakin sijainnin 

perusteella, sillä olimme ”pussin perällä” lähellä respaa. Huone oli rauhallinen ja mikä parasta, meillä oli jälleen 

suora pulahtautumismahdollisuus  altaaseen. Eniromainen juttu! Tästä oli hyvä aloittaa laitimmainen lomaviikko. 

Tämä hotelli on meille tuttu parin  vuoden takaa, joten tiesimme mitä odottaa: paljon lapsellisia perheitä, 

harrastusmahdollisuuksia lapsille ja yksi Thaimaan parhaista rannoista. Tämänkin reissun kokemusten perusteella voi 

sanoa, että Bangtaon ranta on Phuketin alueen paras! Sen hiekka on ”sitä itteään” eli koralleja eikä simpukan kuoria 

ei ole; vain varpaita hivelevää hiekkaa. Siksi oli odotettavissa miellyttävä viikko vaikkei samaan hotelliin palaaminen 

kuulukaan Asko Toursin perusstrategiaan. Mutta mitäpä sitä ei tekisi lasten ja lastenlasten vuoksi  Hintakin oli 

reissumme korkein, kuten edellisellä Thaimaan matkallamme, eli aamiaisineen 133 eu/yö.  

 

 

 

 

 

LÄHISEUTUJA MITTAILEMAAN 

Sunnuntaina kävimme Marjatan kanssa perinteisen tutustumismatkan läheisen laguunialueen hotelleihin ja järviin 

sekä siellä sijaitsevaan ostoskylään. 



 

 

 

Antirantauduimme Outrigger Laguna- hotellin kohdalla alueelle ja tilasimme maksuttoman shuttlekyydin Canal 

Village ostoskeskukseen. Sieltä tarttuikin kyytiimme tyylikäs hellehattu Marjatalle sekä erilaisia hyviä tuoksuja kotia 

raikastamaan. Siirryimme alueella risteilevillä ilmaisilla lautoilla tutustumaan Laguna Holiday Clubiin tavoitteena 

nähdä olisiko sinne järkeä tulla joskus RCI-majoitukseen. Varailimmekin myöhemmin siihen jo viikon ajatuksella tulla 

sinne Lampien tai Lindien kanssa, mutta emme saaneet vielä vastakaikua kutsulle, joten peruimme varauksen ja 

katsomme myöhemmin minne nokka vie vuoden 2015 alussa meidät matka-addiktiiviset. Siirryimme jälleen 

ilmaiskyydillä upean Dusit Thanin aulaan lukemaan sähköpostit ja kävelimme sieltä hotelliin. 



 

 

Värimaailma oli kohdallaan Bangtao Beachillä. Niinpä annoimme kameran laulaa… 



 

Aada, Janne, Joosa, Nooa ja Anne eli perhe Lind. 

 





 

Onni näkyy kasvoilla. 

 



 

Olihan se lenheettiä viettää jälleen rakkaiden kanssa huippuaikaa samalla Bangtao Beachillä, johon ihastuimme pari 

vuotta aikaisemmin. Valitettavasti Lammet ja Antti puuttuivat tällä kertaa.

   



 

 

 



 

 

 



Annoimme Annelle ja Jannelle välillä vapaapäivän ja lupasimme olla ihanien lasten kanssa.  Päätimme käydä pitsalla 

ja jätskillä. Mikäs oli ajella, kun oli niin hyvä kuljettaja. 

Tiistai 18.2. oli lekottelupäivä. Sen piti olla rauhallinen allaspäivä, jonka luonne muuttui jo aamupäivällä, kun Janne 

teloi nilkkansa pelatessaan jalkapalloa lasten kanssa. Oletettavasti rantaan asti kuulunut paukahdus ei kuitenkaan 

katkaissut eikä murtanut mitään. (Totuus oli toisenlainen, mutta se selvisi vasta Suomessa). Seurauksena lääkärin 

määräämä 24 h pakkolepo ja viikon sairasloma. Toivottavasti diagnoosi oli oikea. Siltä ainakin vaikutti, sillä 

kirjoittaessani tätä torstaina olemme lapsen vahteina, kun Anne ja Janne retkeilevät Surin saaristossa koko päivän. 

Torstaina olimme lähinnä hotellilla, isot lapset kävivät moikkaamassa Lommeja, minä tein vielä tutustumismatkan 

Holiday Clubiin ja sitten jälleen kerran kävimme vakiopitsapaikassa, jossa on Thaimaan parhaat pitsat.  

Edellinen ilta meni osin seuratessa Suomen superpäivää Sotsin olympialaisissa. Tunnin aikana naiset (Saarinen ja 

Niskanen) toivot hopeaa parisprintissä ja heti perään Jauhojärvi ja 19-vuotias komeetta Iivo Niskanen KULTAA 

samaisessa miesten viestissä. Huikean illan kruunasi Suomesta tullut tieto, että Venäjä oli kaatunut puolivälierässä 3-

1 ja perjantaina välierässä vastaan asettuu Ruotsi. Taas kerran rakkaat naapurit pääsevät toistensa kimppuun erittäin 

ratkaisevassa taistossa finaalipaikasta.  

Onneksi Joosa ja Aada olivat sen verran valveutuneita, että hokasivat aulassa olevan ilmaisen nettiyhteyden, jota ei 

ollut 2 v sitten. Siellähän oli sitten hyvä päivittää työasiat yms.  

 

Lindin vesipedot. 

Torstai on ollut matkamme ehkä kuumin päivä. Eipä tuolla ulkona ole viitsinyt paljoa oleskella, sillä ”on siellä niin 

hikiki”. Anne ja Janne palasivat tyytyväisenä saarihyppelyltä illalla klo 19 aikaan. Olimme onnistuneet 

tehtävässämme pitää kaikki lapset tallella. Kävimme heidän kanssaan jo kolmannen kerran samaisessa 

ruokapaikassa, sillä pitsat ovat niin hyviä thairuokien jälkeen  Tämä matka alkoi olla phuketissa. 

  



BANGKOK KUTSUU  

Perjantai 21.2. oli aika pakata kimpsut ja siirtyä lentokentälle puolen päivän aikaan. Taksimatkan hinta oli 700 bth. 

Onhan tuo ollut jälleen hienoa seurata lasten ja aikuisten lomariemua. Mahtava juttu, että meillä on mahdollisuus 

tällaisiin yhteisiin kokemuksiin ulkomaillakin. Onhan se niin, että se on ”kuin rahaa panisi pankkiin”, kun reissaa 

lasten kanssa. Ainakin omat kokemuksemme ovat olleet sellaisia.  

Janne oli lähtenyt aikaisin aamulla kalareissulle (kova poika retkeilemään!), tällä kertaa Heikin kanssa. Me 

hyvästelimme muun perheen ja siirryimme lentokentälle. Koska kyseessä oli kotimaan lento, siellä ei ollutkaan 

normaalia loungea, kuten olimme laskeneet. Onneksi Bangkok Airlinesilla oli oma lounge, joten saimme hedelmiä, 

snakseja ym. odotellessamme konetta. 

Bangkokissa löysimme tiskin, josta järjestyi maksuton kuljetus Airy-hotelliin, jonka olimme varanneet yösijaksi 17 

euron hintaan. Näpsäkkä pikkuhotelli täytti hyvin paikkansa lyhyeksi jäävälle yöllemme. Olimme saaneet viestin, 

että lentomme Kuala Lumpurista myöhästyisi pari tuntia. Sen johdosta emme ehdi Finnairin iltakoneeseen Lontoosta 

vaan joudumme jäämään yöksi. Se ei ollut kiva uutinen, mutta onneksi seuraava päivä olisi sunnuntai eikä mitään 

sovittua tapaamista ole odottamassa. Jätimme laukut hotellihuoneeseen ja lähdimme hotellin autolla 

rautatieasemalle, jossa hyppäsimme junaan. 20 min. kuluttua olimme Bangkokin keskustassa lipun maksaessa 40 

bth.  

 

Tutustuimme kävellen iltaelämään ja vaelsimme Siamin ostosparatiisiin noin 1 km matkan. Siellä riitti touhua. Väkeä 

oli paljon, rauhanomaiset mielenosoitukset jatkuivat äijien pitäessä puheitaan, jotka heitettiin videokameran avulla 

valtaville näytöille. Vaeltelimme  ostoskeskuksissa ja kävimme tutustumassa valtavan kokoiseen Siam Paragon 

tavarataloon. Hintapolitiikka oli sen verran länsimaalainen, että ostimme ainoastaan kana-aterian alakerran 

ruokatorilla olevasta Macista. Valtaisa määrä broilerin paloja, pari kokista, kanahampurilainen ja ranskalaiset 

maksoivat 300 bth. Vatsikot täyttyivät liiankin kanssa. 



 

 

 



 

 

 

Ihmettelimme aikamme meininkiä ja palasimme hotelliin klo 21 jälkeen. Hieman ihmetytti se, että ensin meidän piti 

ostaa lippu (21 bth), jotta pääsisimme pari aseman väliä Phaya Thaihin. Siellä ulos portista ja seuraava lipun 

ostaminen, jotta pääsimme takaisin hotellille. Asemalla halusimme taksin. Yllätys oli melkoinen, kun meitä ei 

otettukaan kyytiin. Yksi kuljettaja ajoi melkein varpaitteni yli huomatessaan, että kyydittävät puhuvat englantia. 

Ihmeteltyämme asiaa ääneen pari naista riensi avuksemme. Ymmärsimme, että kuljettajat eivät osanneet hotelliin, 

vaikka meillä oli sieltä saatu thaikielinen käyntikortti apunamme. Neidit saivat kuitenkin asian selvitetyksi 

kuljettajalle sen verran, että hän suostui ottamaan meidät kyytiin. Siinä vaiheessa oli vielä epävarmaa osaako hän 

perille vai ei. Naiset varmistivat vielä meiltä, tiedämmekö me missä hotelli on ja arvelimme tietävämme. Tällä kertaa 

oli yllättäen turha kysyä hintaa ennakkoon vaan taksamittari hoiti sen homman. Säälien katsoimme sen raksutusta, 

sillä parin kilometrin jälkeen summa oli vielä lähtösumma eli 30 bth. Nousihan se lopulta sen verran, että 

opastettuamme kuljettajan viimeiset mutkat oikeaan paikkaan lukema oli noussut 43 bth:iin. Olin kerännyt käteeni 

kaikki kolikot, joten rohkea kuljettaja sai tuplamaksun kiitokseksi urotyöstään. 

  



KOTIMATKA 
Lauantaiaamuna meillä oli herätys jo klo 4. Siirryimme hotellin autolla lentokentälle järjestelemään matkaamme. 

Olimme aikatauluttaneet lennot oikein eikä kyselyistämme huolimatta meille löytynyt korvaavia lentoja Saksan tms. 

kautta vaan pakollinen yöpyminen Lontoossa oli edessä. Laukut laitettiin suoraan Helsinkiin, joten toivottavasti 

tapaamme siellä. Nyt on klo 6 ja boarding alkaa hetken kuluttua. Edessä 1,5 tunnin matka Kuala Lumpuriin, jossa 4 

tunnin odotus ja sitten kohti Lontoota. Seikkailumme jatkuu… 

 

Odottelimme lopulta noin tunnin myöhässä olleen koneen jälkeen vielä pari tuntia loungessa. Lento Kuala 

Lumpurista Lontooseen kesti lähes 14 tuntia. Meissä heräsi pieni toivonkipinä, että Finnairin lento odottaisi, sillä 

saapumisaika olisi sama kuin Finskin lähtöaika. Toisaalta olimme matkustaneet jo niin kauan, että unikin  voisi olla 

paikallaan. Viimeinen toivo meni siinä, kun jouduimme vielä odottamaan 15 min, että pääsisimme lähtöportille.  

Airbus A380 on maailman suurin matkustajakone ja niille oli varattu vain pari porttia tuossa terminaalissa 4. 

Koneesta päästyämme menimme jonoon odottelemaan mitä tuleman piti. Meille annettiin käteen 4 bussilippua 

hotelli Park Innin yöpymistä varten. Taas odottelimme 30 min bussia, joka vei meidät hotelliin. Malaysian Airlines 

kustansi meille buffet-illallisen, joka ei ollut mitään gourmetia. Eikä ollut nälkäkään, sillä pitkällä lennolla oli tarjoilua 

riittävästi. Aamulla klo 8 bussilla terminaaliin 3, josta Finnair kuljetti meidät kotiin. Nyt lähestymme Suomea ja 

laskeudumme sinne klo 15 maissa sunnuntaina. Bussi Lahteen lähtee klo 16, joten ehdimme ostaa välttämättömät 

ruokatarvikkeet. Kotona pitkästä aikaan noin klo 17.30. 

Summa summarum: 

- kokonaiskustannukset ajalta 27.1.-24.2.2014 (matkat ja majoitukset taksimatkoineen ja retkineen) olivat 

meiltä n. 4000 eu 

- käteistä 1400 eu, josta vaihdoimme noin 800 eu (vähän jäi batheja seuraavaan matkaan) 

- sukkia ei tarvitse juurikaan  

 

 


