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Lore tet am quam quatem iriuscip ex 
estrud dolesequis essis nim ea com-
molore dolorpero dolesto exercilit 
nulla consequam, commod tat alisi 
tatuer ilissit delenisl utat. Ut volore 
eraesed ea feui blan volor alit, susci-
lisi blaore tatie facil utpatum augait, 
quamet praesto del ulpute del ip ex 
exer sumsandre feum do consecte 
eugiam dunt wisl utem aute tat. Du-
isl exeros non eummod modolendig-
na faci bla ad duis ad min voloreet 
duisi tinci tet augait nos eu facidunt 
velis augait vullaor erat, quam vel 
utpat laorem nostrud te dolorper 
sectem dolenit, sit la aliquat, quam 
enibh ex ea consendre erci blamet, 
venit elit loreros niat ad magnim 
dolore commodo orperaessed mincil 
ut ad et nis dolobore molessent ver 
sit alisseq ipisl essequis nisit at. Ut 
do ex esse commodipisi.
Duisim zzriusto od dolore ex ea atie 
do dolore euis nismolobor secte 
consequamet nibh erostin ero eum 
velesequipit aliquamcommy niatuer-
cil ut dolor ipsum volore eros nulput 
amet, secte eugiatet amconseniam, 
velese conse vulla facidui blam-
commy nulput nit wisi bla cor sequa-
tis nullum quissenis alit, con ut nim 
ea faccumsandre vulla core tatismo-
digna con henim inim venismo orper 
sum at. Ut etue dolore veliquam, 
vullut eugiam venit, veriure te con-
sed el ex exeraesto consequisi.
Lortie con vel iustiniam, velenim vo-
lobore ming eummolobor sis aliquam 
tummy nim quisl ero do odolorem 
quat, velit digna adionsed eliquipsum 
quisl eugait lum ipit incilit ex eugue 
magna am doloreetum velendrem 
inibh elit, sequat vel diam quatuer 
sim ing erilit wisisit alisi.
Loreet in etuercipsum in eugiame 
ueriurerit augiate conullan enim 

dolortionsed modo con er adionsent 
ea con henim dolorperos dunt illa 
commodo endre vel ipsum vulputat, 
commodo od dolorer esent lutet 
alit, quis ex eugait, quissed duis 
aut lut er sequat ver si blaorer se 
doluptat. Ut ut nulla facil ut nonsec-
tet aliquatum ipisit atem aliquamet 
aliquis dolore facidunt pratum velit 
wisci blamet iusci blamcommy nim 
autatin velestrud min henit nullan 
ver augueros alismod lenisisi blamet 
amcon utpatum digna conse dio di-
pit laorer ad tem vulla feu feummy 
nis do conse mincip er sectem vel 
etummy nostionse commodion eum-
sandreet volobor rcipit vulputat. Ut 
alit, quatis alissi bla faccum vercipi 
ciduip et, sim dio consequis dolenis 
iliquisl eliquatue minibh eugait irillao 
peros nos amet vel exer se feugue 
facin henibh et at lam dolobor 
inciduisse conum iliquam onsendiat 
digna faccum dolore ea corero 
conum quipisi bla feugue dolortinim 
dolore dignim dolorerat. Ut euip el 
utat, se vulla facipit wismolorpero 
deliquisit ing et et prat venim nia-
metue conse commolore dipsustrud 
esequat. Duismolor adit in vulputat. 
Ut la facip exerostrud tis dipit, core 
molobor eraesenim dolorero eliquat 
at utat utat, quipsusto commy nul-
lum quat. Duisi.
Lortionsed dolore minim zzrit exer 
accum exerciduisl iuscil iurercil uta-
tie mod tet, quisi.
Duis enim ip exer sustisl in hendit ad 
eu feu faciliquisl et ut veliquipit iure 
dunt auguerat.
Lortiscipit lobor ipit adiamco sequi 
te molorperos doluptat iriurerosto 
odignis nosto consenis nisisi.
Loreetue feugiam iuscilla commolo-
rem inis niscin velisit vel dio ea ate 
faciliquissi tat.

Lorper at, consequi blamcon lluptat 
ncilit nulla facip etuerat atem am 
velisit alit nullutpat. Ut aliquam, 
quipsusto duis niscil ullute feugiam-
commy nos dolent nullaorer iriusto 
dolut ilit ut autpat. Ut ulput lut nos 
adipit lamet utpat vel ip et, velessi 
bla augait ing ea facillut ute dolum 
dunt alit ullam, velenis nos augait 
lum quat ipsuscilit non hendrem 
ipisse magna faccummy nos nullan 
vel iliquat vulluptatio odipis nulpute 
te modit adio dunt dolore dolup-
tatum qui tis nonsenit vendre velit 
nostrud exero ex ercip endiam delit 
am, quat. Ut utpat velis nullut iuscipi 
modiam dionsequam vulla conulla 
feugiam, vel delit erci tis dolor ipis 
alisit nos at.
Lor iniamet, consed estie molut-
pat wisim in enismolobore magna 
faci blam vel ipisit ad molor ilit vel 
dolestie magniat et ing er sequisit 
vulputatet nonsed tet ing ea accum 
atismod onsent vercilit ipit atet ut 
laorem alit nim incinit nit vel ing 
eugait aut nullam vendigna autat 
lor incidunt vel in ut nullan vendre 
velisisci blaortin volor alisit dolor sim 
iusci tio odip eugiat, vero odignim 
velit aut nis eumsandignim ipit utat, 
consed del ullum nulla con velisit 
et ipit volobore magna faciduisi tisl 
inibh eugait nullam do consed te 
tem vent loreet, consequatet am, 
corperci eui tate digna facinis ipisse-
quam, sed dolore mod eniam dolese 
min et in exerat. Ut diam nis num 
velit nullam, vero core do deliqua-
met dolum veliqui ciliquis dolobor irit 
dolor augue feu facidunt la facidunt 
ipismolore moloreet nibh eum inci 
tem dolore tet accummy num zzri-
uscin heniat.
Duis alit lorem ipit accum autem 
nostrud ercidunt laortinim iril utpa-
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Dykkerturist  
i Thailand

Asiens hurtigst voksende  
dykkerindustri...
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Ønsket om at prøve noget lidt 
mere unik dykning og ikke mindst 
lidt afveksling fra de danske 
farvande gjorde, at valgt faldt 
på Thailands Similan-øer. Stedet 
er beskrevet af Jaques Cousteau 
som værende blandt et af de 3 
bedste dykkersteder i verden. 
Turistbrochurer beskriver øerne 
som verdenskendte blandt dykke-
rentusiaster for deres fantastiske 
undervandsliv. Øerne er alle uspo-
lerede med hvide sandstrande, 
krystalklart vand og bevoksede 
klipper. 

T H A I L A N D

Jeg har rejst en smule i 
Asien i lande som Vietnam, 
Kina, Cambodja, Malaysia, 

Indonesien, Filippinerne og ikke 
mindst i Thailand. Nu har jeg været i 
Thailand ikke mindre end seks gange 
og altid fundet landet som et af de 
nemmeste asiatiske lande at rejse i. 
Blandt andet fordi landet er vant til 
turister, fordi mange taler engelsk 
og fordi landets infrastruktur fun-
gerer nogenlunde. Befolkningen er 
venlig og hjælpsom samt fuld af smil. 
De fleste af mine ture til landet har 
været som rygsæk-rejsende og når 
chancen for dykning har været der, 
har den været nem at gå til og uden 
de store problemer. Med andre ord 
har jeg bare nydt og brugt det som 

en del af en totaloplevelse. Denne 
rejse var ren dykkerferie og derfor 
en smule anderledes.

Satte rejse bureau 
på opgaven

Normalt ville jeg ar-
rangere og booke 
alting selv undervejs 
på turen, men her 
havde jeg 12 dage 
til rådighed og ville 
ikke risikere at spil-
de unødvendig tid 

undervejs. Derfor 
blev alting gjort igen-

nem et rejsebureau. Det skulle være 
dejligt nemt for en gang skyld... Jeg 
er blevet 40 og bekvemmeligheden 
har holdt sit indtog og det koster.
Jeg har to gange været på de kan-
ter og ønskede at komme til Similan-
øerne. Men der er kun en halvårlig 
sæson, så turen skal planlægges 
derefter. Sæsonen er fra oktober til 
midt i maj.
Flyveturen er og bliver lang ligegyl-
dig, hvordan den planlægges. Og 
du er næsten sikker på at komme 
over Bangkok for derefter at tage 
en indenrigsflyvning til Phuket. Vær 
opmærksom på, at hvis du ønsker 
at medbringe dit eget dykkerud-
styr/fotoudstyr, koster overvægt 
med rutefly en hulens masse. I mit 

tilfælde havde jeg ikke medbragt 
mit dykkerudstyr, kun mit fotogrej, 
der desværre vejer meget. 13 kg i 
overvægt var nu ikke så galt, indtil 
jeg fandt ud af, at det kostede 225 
kr. pr. kg for en vej.
Når du først har fået fast grund 
under fødderne i Phuket, kan du 
vælge flere forskellige byer som 
dit opsamlingssted. Du kan vælge 
en af de små stille kystbyer tæt 
på udsejlingsstedet eller en af de 
mere turistede byer på Phuket-
halvøen. Jeg valgte den mest travle 
på halvøen, da jeg vidste, der var en 
masse valgmuligheder, når det gjaldt 

dykninger og masser af god mad...
Jeg vil ikke fortælle en masse om 
Thailand og de mange muligheder, 
der er - for der er mange og de skal 
prøves.

Dyrt eller billigt?
Der kan være dyrt eller billigt at 
rejse og leve i landet. Det er helt op 
til en selv.
Du kan finde overnatning fra 70 
kroner til flere tusinde pr. nat.
Et rigtigt godt måltid seafood, med 
kæmperejer som forret, hele gril-
lede fisk med grønsager og ris som 
hovedret og en halv liter af deres 
udemærkede lokale øl koster mellem 
50 og 60 kroner. Og du vælger vel 
at mærke selv den fisk, du ønsker. 
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En times Thai-massage koster 30-40 
kroner, så det kan anbefales hver dag.

Liveaboard  
– Similan øerne
Hvis de bookes hjemmefra, koster 
de fem dages liveaboard incl. udstyr. 
4.295 kroner. At de fem dage reelt 
set er en aften, tre hele og en halv 
dag er en af de detaljer, som du kan 
læse om hjemmefra. Turen er incl. 
14 dyk og det er nu ikke så ringe på 
den korte tid.
Du bor i to-sengs kahytter og er 
du alene på farten, er det en del af 
oplevelsen at møde nye mennesker. 
Vi var fuld booket med 16 gæster, 
fire dykkerguider, to kokke og tre 
bådsfolk.
Af de 16 gæster var der kun en, der 
ikke dykkede. Til gengæld kedede 
hun sig bravt. Gæsterne var en 
blanding af nye dykkere, dykkere 
under uddannelse og et par mere 
rutinerede folk. Og med mine 100 
dyk var jeg en af de erfarne - så har 
jeg også prøvet at være det.
Du bliver opsamlet på det sted, du 
ønsker, og dykkerselskabet kom end-
da før tid. En af guiderne er med på  

køreturen og giver en kort intro om 
turen i minibussen på vej til havnen, 
hvor liveaboard-bådene sejler fra. 
En lille kort køretur på 1 1/2 time, 
der giver en mulighed for at hilse på 
nogle af de andre dykkergæster, se 
ud af vinduet, nyde omgivelserne og 
tænke på livets ulidelige lethed som 
dansker.
Liveaboard-bådene har deres egen 
charme med små kahytter (du skal 

også kun sove her, der er vist heller 
ikke energi til mere også selv om 
man rejser som par), en dykkerplat-
form til grej og flasker samt et øvre 
soldæk hvor det meste af turens 
øvrige aktiviteterne foregår. Kan 
du lide en blanding af Thai-mad og 
europæisk mad er variationen og 
udvalget helt i top. God mad er med 
til at give tilfredse kunder. Sådan er 
vi mennesker nu en gang og det ved 
Thaierne.

Tager lidt af charmen
Midt i marts er både vand og luft 
28-30°, så da vi sejlede ud i solned-
gang nød vi det alle i fulde drag - og 
turen havde taget sin start. Efter 
en lækkert aftenmåltid og mange 
timers sejlads ankrer skibet op for 
det sidste af natten.
Nå du så slår øjnene op og fornem-
mer det stille vuggende skib og du 
får et lille glimt gennem gardinet af 
de fantastiske omgivelser, ved du, at 
en god dag er ved at tage sin start. 
Jeg står op med en forventning om, 
at vi ligger ved en øde strand helt 
alene langt væk fra kysten... Og her 
er det så, man bliver bevidst om, at 

man er del af en stor industri. Vi lig-
ger ikke alene, men sammen med 10 
andre dykkerbåde. Godt nok er om-
givelserne fantastiske med de øde 
øer med deres hvide sandstrande, 
bløde klipper, frodige vegetation og 
den varme morgenbrise - men det 
tager lidt af charmen, at der er så 
mange både. Det er sjældent, at de 
ydre omgivelser gør en glad helt ind 
i sjælen, men Thailand har det i sig.

Dykkene ved Similan-
øerne
Naturdykning med stor variation 
er, hvad de fire dage byder på. Der 
dykkes fire gange om dagen. Første 
dyk er før morgenmaden. Du bliver 
vækket kl. 7.00, briefet kl. 7.20 og er 

i vandet kl. 7.30. Og når du kommer 
op, nyder du dagens solstråler og 
bliver varmere, mens du nyder din 
morgenmad på dækket omkring kl. 
9.00. Så er der afslapning og diskus-
sion af dagens første dyk på kryds 
og tværs af dykkergrupperne. Kl. 
11.00 dykkes der igen og efterføl-
gende er der frokost – wok-mad, 
yammi yammi. Afslapning, solbad-
ning, svømmeture eller en lur kan 
nydes først på eftermiddagen. Kl. 
15.00 dykkes der igen. Så endnu et 
par times afslapning også et natdyk 
omkring kl. 18.00, lige efter at solen 
er gået ned. Natdykket er på en halv 

time og på maksimalt 15 meter vand 
pga. af dykkertabellerne. Aftensmad kl. 
19.00 og også her var maden helt i top. 
Når du ligger i din køje og blinker 
med øjnene af træthed, er det 
svært ikke at få et let smil på læ-
berne over en dejlig dag. 

Erfaren makker
Jeg var så heldig af få en erfaren 
tysk makker og den mest erfarne 
instruktør ombord. Og vi tre var 
altid de første til at hoppe i. Det er 
jo dejligt nemt, når dit grej står klar, 
bådsfolkene har fyldt din flaske, du 
trækker i en tre mm shorty, tager 
fire eller seks kg bly på, får hjælp til 
at få udstyret på, træder ud på dyk-
kerplateauet i bagenden af båden, 

hopper i, får stukket kameraet i 
hånden og så dykker du...

Dykkerprofiler og sikkerheden var 
rent faktisk velovervejet og blev 
overholdt. En stor ros til West Coast 
divers for det. Jeg har dykket med 
andre selskaber i Thailand, hvor sik-
kerhed var en by i Rusland.
Maksimal dybde omkring de 30-32 
meter. Dykkertiden sat til maksimalt 
en time. Har du et højt luftforbrug, 
er en time lang tid, hvilket også re-
sulterede i, at jeg til tider gik alene 
op med dekobøjen. Når man hænger 
alene på fem meter vand og der 

ikke er andet at se ud på end det 
store blå intethed, får man mange 
tanker. Også at man i visse fisks øjne 
må ligne madding på en snor og en 
dejlig hurtig godbid.
Sigtbarheden var desværre ikke i top. 
Desværre en forestilling, man altid 
har om dykning i de varme land. På 
det ene af vores dyk var sigten nede 
på tre meter. Ellers lå den på 8-15 
meter, slet ikke hvad der er normalt 
for området. Men det har desværre 
været sådan hele sæsonen. Noget 
med plankton og strømmen fra de 
dybere vande. Ugen før havde det 
været endnu dårligere.
Som undervandsfotograf var forhol-
dene desværre ikke i top, men sådan 
er livet.

 Dyrelivet på og ved 
Similan-øerne
Vi er efterhånden blevet for godt 
forvænte med alle de TV-udsen-
delser, vi ser med alverdens fisk. Så 
mange har en forventning om, at 
fiskene står på række under vandet 
for, at du skal kunne se dem som 
var det en zoologisk have. Sådan er 
det desværre ikke. Similan-øerne 
har et rigt marineliv - ingen tvivl 
om det - men som alle andre steder 
i verden, skal du have heldet med 
dig og grupperne kom da også op 
med meget forskellige oplevelser. 
Jeg fik afkrydset en hel del på min 
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Lore tet am quam quatem iriuscip ex 
estrud dolesequis essis nim ea com-
molore dolorpero dolesto exercilit 
nulla consequam, commod tat alisi 
tatuer ilissit delenisl utat. Ut volore 
eraesed ea feui blan volor alit, susci-
lisi blaore tatie facil utpatum augait, 
quamet praesto del ulpute del ip ex 
exer sumsandre feum do consecte 
eugiam dunt wisl utem aute tat. Du-
isl exeros non eummod modolendig-
na faci bla ad duis ad min voloreet 
duisi tinci tet augait nos eu facidunt 
velis augait vullaor erat, quam vel 
utpat laorem nostrud te dolorper 
sectem dolenit, sit la aliquat, quam 
enibh ex ea consendre erci blamet, 
venit elit loreros niat ad magnim 
dolore commodo orperaessed mincil 
ut ad et nis dolobore molessent ver 
sit alisseq ipisl essequis nisit at. Ut 
do ex esse commodipisi.
Duisim zzriusto od dolore ex ea 
atie do dolore euis nismolobor 
secte consequamet nibh erostin ero 
eum velesequipit aliquamcommy 
niatuercil ut dolor ipsum volore 
eros nulput amet, secte eugiatet 
amconseniam, velese conse vulla 
facidui blamcommy nulput nit wisi 
bla cor sequatis nullum quissenis alit, 
con ut nim ea faccumsandre vulla 
core tatismodigna con henim inim 
venismo orper sum at. Ut etue do-
lore veliquam, vullut eugiam venit, 

veriure te consed el ex 

exeraesto consequisi.
Lortie con vel iustiniam, velenim vo-
lobore ming eummolobor sis aliquam 
tummy nim quisl ero do odolorem 
quat, velit digna adionsed eliquipsum 
quisl eugait lum ipit incilit ex eugue 
magna am doloreetum velendrem 
inibh elit, sequat vel diam quatuer 
sim ing erilit wisisit alisi.
Loreet in etuercipsum in eugiame 
ueriurerit augiate conullan enim 

dolortionsed modo con er adionsent 
ea con henim dolorperos dunt illa 
commodo endre vel ipsum vulputat, 
commodo od dolorer esent lutet 
alit, quis ex eugait, quissed duis 
aut lut er sequat ver si blaorer se 
doluptat. Ut ut nulla facil ut nonsec-
tet aliquatum ipisit atem aliquamet 
aliquis dolore facidunt pratum velit 
wisci blamet iusci blamcommy nim 
autatin velestrud min henit nullan 
ver augueros alismod lenisisi blamet 
amcon utpatum digna conse dio di-
pit laorer ad tem vulla feu feummy 
nis do conse mincip er sectem vel 
etummy nostionse commodion eum-
sandreet volobor rcipit vulputat. Ut 
alit, quatis alissi bla faccum vercipi 
ciduip et, sim dio consequis dolenis 
iliquisl eliquatue minibh eugait irillao 
peros nos amet vel exer se feugue 
facin henibh et at lam dolobor 
inciduisse conum iliquam onsendiat 
digna faccum dolore ea corero 
conum quipisi bla feugue dolortinim 
dolore dignim dolorerat. Ut euip el 
utat, se vulla facipit wismolorpero 
deliquisit ing et et prat venim nia-
metue conse commolore dipsustrud 
esequat. Duismolor adit in vulputat. 
Ut la facip exerostrud tis dipit, core 
molobor eraesenim dolorero eliquat 
at utat utat, quipsusto commy nul-
lum quat. Duisi.
Lortionsed dolore minim zzrit exer 
accum exerciduisl iuscil iu-
rercil utatie 

mod tet, quisi.
Duis enim ip exer sustisl in hendit ad 
eu feu faciliquisl et ut veliquipit iure 
dunt auguerat.
Lortiscipit lobor ipit adiamco sequi 
te molorperos doluptat iriurerosto 
odignis nosto consenis nisisi.
Loreetue feugiam iuscilla commolo-
rem inis niscin velisit vel dio ea ate 
faciliquissi tat.
Lorper at, consequi blamcon lluptat 

ncilit nulla facip etuerat atem am 
velisit alit nullutpat. Ut aliquam, 
quipsusto duis niscil ullute feugiam-
commy nos dolent nullaorer iriusto 
dolut ilit ut autpat. Ut ulput lut nos 
adipit lamet utpat vel ip et, velessi 
bla augait ing ea facillut ute dolum 
dunt alit ullam, velenis nos augait 
lum quat ipsuscilit non hendrem 
ipisse magna faccummy nos nullan 
vel iliquat vulluptatio odipis nulpute 
te modit adio dunt dolore dolup-
tatum qui tis nonsenit vendre velit 
nostrud exero ex ercip endiam delit 
am, quat. Ut utpat velis nullut iuscipi 
modiam dionsequam vulla conulla 
feugiam, vel delit erci tis dolor ipis 
alisit nos at.
Lor iniamet, consed estie molut-
pat wisim in enismolobore magna 
faci blam vel ipisit ad molor ilit vel 
dolestie magniat et ing er sequisit 
vulputatet nonsed tet ing ea accum 
atismod onsent vercilit ipit atet ut 
laorem alit nim incinit nit vel ing 
eugait aut nullam vendigna autat 
lor incidunt vel in ut nullan vendre 
velisisci blaortin volor alisit dolor sim 
iusci tio odip eugiat, vero odignim 
velit aut nis eumsandignim ipit utat, 
consed del ullum nulla con velisit 

ønskeliste og dem der mangler kan 
så måske berettige til en tur mere. 
Den bedste oplevelse var helt klart 
at dykke blandt mantarokkerne. 
De holder til ved en bestemt ø og 
var der på alle tre dyk, vi havde i 
området. Store flotte flyvere med 
et vingefang på op til tre meter. At 
der var mange dykkere i området og 
ikke alle forstod konceptet i kun at 
se og ikke forstyrre, har desværre 
nok den effekt, at mantaerne for-
svinder på sigt. Dykkerindustrien har 
sine omkostninger og det er en af 
bagsiderne ved en stor industri. Den 
dårligste oplevelse var, da vi dykkede 

for at se søheste. Søheste har des-
værre, for dem selv, den egenskab, 
at de holder til på samme sted. Og 
det ved guiderne. Vi var ikke mindre 
end ti dykkere, der lå i kø for at se 
søhestene og der kom flere hold 
efter os. Jeg kan efterfølgende ikke 
lade være med at tænke på den på-
virkning, det må have på søhestene 
og deres omgivelser. For det er ikke 
alle, der tager det med at passe på 
omgivelser helt alvorligt.

Kan varm anbefales
Vi havde mulighed for at gå i land 
på et par af øerne. Og de byder 
faktisk på et par gode oplever med 
spændende dyr og fantastisk natur. 
Det er svært ikke at nyde udsigt 

fra toppen af klipperne med udsigt 
over den blå lagune og øens grønne 
fauna. Og hvornår har du sidst brugt 
en time på bare at sidde helt stille 
og nyde naturen, når den strækker 
sig helt ud.
Alting har en ende og de 14 dyk 
kunne godt have været 28, hvis de 
havde spurgt mig. Men det gjorde 
de ikke, men de sagde da pænt far-
vel efter af have kørt os tilbage.
Jeg kan varmt anbefale West Coast 
divers som et godt og seriøst dyk-
kerselskab. De har rent faktisk valgt 
at tage en ansvarsfuld holdning 
omkring det de gør, også selv om 

de skal leve af det. Oplevelsen af 
selskabet er meget hængt op på 
den dykker- og turguide, du bliver 
koblet på og den ansvarsbevidsthed, 
de udviser. Og ja, der var forskel på 
de forskellige guider på turen, da de 
ikke alle kommer fra samme selskab, 
men har booket sig ind med eget 
hold.

Tilbage på land
En hviledag, en enkelt dykkerdags-
tur og sidst en dag til afgasning 
var de sidste tre dages program. 
”Lemongrass” dambad, kolde bade 
og to timers massage på ”The Hide 
away spacenter” kan anbefales som 
personlig forkælelse på en hviledag, 
der godt kunne have været brugt på 

at dykke.
Dykkerdagsture er der nok af og 
seks-otte forskellige destinationer 
at vælge imellem. Selskaberne har 
været kloge nok til at planlægge 
turene, så de ikke alle tager samme 
sted hen. Og dykkerselskaber er der 
nok af og det er ikke svært at finde 
en tur, hvis du bor i en af de store 
byer på Phuket-halvøen.

Dykkerdagstur
Jeg valgte en tur med tre dyk til  
”Koh Dok Mai”, ”King Cruiser Wreck” 
og ”Anamone Reef”. En tur til 2900 
baht (500 kr. incl. forplejning, ud-

styrleje 100 kr.).
Dagsturene, som jeg efterhånden 
har prøvet nogle gange, må siges at 
være dykning på samlebånd, med 
små elektriske biler til at køre dig 
ud på molen til den rigtige båd. Når 
det er sagt, er det forbavsende let 
og afslappende og der er styr på 
proceduren. At vi den dag kun var 
seks dykkere og to instruktører var 
lidt unormalt. Båden kunne tage op 
til 40 gæster og det er mange på 
én båd.
Min instruktør vejede nok omkring 
de 150 kg og kunne ikke passe en 
normal dykkerdragt. Han levede 
til fulde op til mit billede om en 
englænder i Thailand - men at være 
guide og dykke, det kunne han. At 

•	Thailand	62	mill.	indbyggere
•	Bangkok	syv	mill.	indbyggere
•	Kongedømme	siden	år	1238	
•	95%	er	Budhister
•	517.000	km2  

(på størrelse med Frankrig)
•	Luftfugtighed	er	mellem	66-82%
•	Regnsæsonen	variere	fra	nord	til	syd
•	De	er	seks	timer	foran
•	Dykkersæson:	Thailandske	bugt	-	hele	

året, Andaman-havet fra december til 
april.

•	Modtager	omkring	ti	mill.	turister	
hvert år

•	Visa	laves	i	flyet
•	Der	er	kortautomater	overalt	i	de	

større byer
•	Møntfoden	er	baht.	100	baht	er	ca.	17	

kroner	(03/07)

Tal aldrig dårligt om kongefamilien og 
religion.
Er	du	på	egen	hånd,	kan	”Lonely	Planet”-
bogen anbefales.

F A K T A

han kun brugte et halv kilo bly ved 
jeg ikke, om skyldes hans vægt eller 
det faktum, at han brugte vingvest 
og bagplade.
Første dyk var ren vægdyk, men 
med forbavsende meget makroliv. 
Lige noget der passede mig, da jeg 
også havde medbragt fotoudstyret 
på denne tur.
Andet dyk var på et vrag af en 
katamaranfærge, der gik ned for 
små ti år siden. Desværre ikke den 
store oplevelse, da sigten var nede 
på danske forhold på omkring en-tre 
meter. Jeg formåede da også at 
blive væk, men formåede at finde 
ankertovet alene og ventede der 
på de andre og brugte tiden på at 
tænke på dykkersikkerhed og det 
faktum, at der ikke havde været 
nogen forklaring for proceduren, 
hvis vi mistede kontakten.
Tredje dyk var uden de store ople-
velser. Men nogen gange skal der en 
lille ting til at skabe et godt dyk og 
i dette tilfælde var det at se en af 
de store leopardhajer ligge og sove 
på bunden - endnu et kryds kunne 
sættes.

Afgasning
Afgasning er en dag, der skal bruges 
på alt andet en dykning. Rafting på 
disse kanter kan ikke anbefales med-
mindre man er glad for en tur i en 

lille rutschebane i tivoli. 

Denne heldags raftingtur består af 
ikke mindre end 45 minutters raf-
ting, resten var fyld, men turen for 
turens skyld var nu meget god. At 
vi havde fået en trans som turguide 
gav turen et ekstra tiltrængt sjovt 
krydderi.

Phuket lufthavn er et travlt sted, 
så kom i god tid. Jeg præsterede at 
stå i kø i en time for at tjekke ind 
og en time for at komme igennem 
immigrationskontrollen. Alt var lidt 
kaos og flyveren skulle have været 
fløjet, da jeg først kom ombord, 
men der kom mange efter mig. Til 
min store overraskelse blev jeg vist 
op på øverste etage om bord på 
Jumbojetten til Bangkok. Det var 
første klasse med stort K. Perso-
nalet kom og bød dig personligt 
velkommen, tog dit overtøj og viste 
dig hen til sædet. Apropos sædet, så 
kunne det indstilles i ikke mindre end 
12 forskellige stillinger, min nabo, 
en fin forretningsrejsende, kiggede 
godt nok noget, da jeg prøvede alle 
12 stillinger. Der blev serveret kaffe 
og petitfour, men desværre var 
det kun den ene times flyvning til 
Bangkok, resten af turen foregik på 
Monkeyclass.

UV-fotografering
Thailand er fuld af gode under-
vandsmotiver. Det er dog 
svært at 

gøre det 100% seriøst, når man er 
alene dykker og skal følge andre. 
Også selv om der er forståelse for, 
at tingene tager lidt længere tid. 
Det mest optimale er selvfølgelig 
en UV-makker og en guide, der kun 
skal vise jer to rundt til de gode 
fotosteder, men det er svært at få i 
en færdigpakket tur. Sammenlagt vil 
jeg sige, at det stadig var besværet 
værd med at slæbe fotoudstyret 
med.

Ting til at tage med 
hjem
Thailand er billig med mange varer 
og man har en tendens til at komme 
hjem med dobbelt så meget bagage. 
Der er masser at fede T-shirts, 
rygsække, skræddersyede habitter, 
malerier, solbriller, CD’er og meget 
meget mere. Noget af det, du skal 
passe på at få med hjem, er det, 
man kan få gratis hos betalingspi-
gerne. For dem er der også mange 
af i visse byer. Med det vigtigste du 
kan tage med hjem er alle oplevel-
serne og erfaringerne - det er jo 
brændstof til batterier, så man kan 
nogle måneder igen.
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