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Puhelut tallennetaan, ja tallennetta
voidaan kayttaa liiketapahtumien
varmentamiseen ja palvelun kehittemiseen.
Palvelussa tarvittava tilaajan asiakasnumero
l<iytyy takakannen osoitetiedoista.
Jos asiakastiedoissasi on merkinte vti,
pEivitamme osoitteesi automaattisesti.
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Aikakauslehtien liiton jasenlehti

VIIDAKKORUMPU
Lukijan tarina lrlannista. Yhdeks€n
valokuvaa uima-altailta. Ldheti kuva
niikymiistii ja voita kengdt. AAnestE
lehden paras juttu, voita tuotepaketti.

USKOMATON DUBAI
Musiikin tahdissa tanssivat suihkul5hteet ovat vasta alkusoitto.

82 OMIN SILMIN
Downton Abbey -sarjan ja -elokuvan
p6Sroolissa on huikean hieno kartano,
jossa voi vierailla jaarlin luvalla.

83 ENSI NUMEROSSA
Osaatko vastata? Viisi tiukkaa
matkailukysymystH.

tssN 2489-7094

+
K4UpU NKIO p4s1
DUBAI
MitA uutta? Minne menn6?
Lue parhaat vinkit
Arabiemiraattien
magneettiin.
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Lehden tilaajat ovatSanoma Media Finland Oy:n asiakasrekisteriss5,
Rekisteriseloste on nShtdviss6 verkkosiwillamme osoitteessa
oma.sanoma.ft/asiakastuki/yleiset/rekisteriseloste
sekg toimipaikassamme osoitteess
Sanoma Media Finland Oy, Porkkalankatu 20 A, O0180 Helsinki. Lehti eivastaa
tilaamattoman materiaalin seilyttSmisest6 eike palauttamisesta. Lehti ei vastaa taloudellisesti
niist:i vahingoista, jotka aiheutuvat ruoka-, kgsityii'ja muissa ohjeissa olevista paino- tai
muista virheistS. Tarjottu tai tilattu aineisto hyviiksytliEnjulkaistavaksi sillti ehdolla, ett5
julkaisija saa koruauksetta kiiyfte6 sit$ uudelleen lehden tai sen yksittEisen osan uudelleenjulkaisun, yleistllle v€litt6misen tai muun k5yt6n yhteydersE toteutus- ja jakelutavasta
riippumatta
rumatta sekS luovuttaa oikeutens edelleen ja
ia muokaia gineistoa
aineistoa hyvEn
hwan tavan mukaisesti,
mulais
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,l\ N:ikym:i Kantiang
Bayn lahdelle Koh
Lantalla on kuin
maalaus. Pimalaihotellin huvilat on
rakennettu ylhaelle
rinteeseen.

) Reppu on
melkein miest$
suurempi, mutta
se ei hiljent6nyt
menoa Koh
Hailla vuonna

uijotan laskevaa aurinkoa
Koh Lantan saarella Thaimaan iterannikolla. Olen pokertynyt, mutta en pitkesta

matkasta, jonka olen taivaltanut tenne peestekseni.
Olen pOkertynyt upeasta
maisemasta. Edess5ni avautuu nekymA rehe-

viiin viidakkoon ja kauniisti kaartuvalle hiekkarannalle Kantiang Bayn lahdella.
Lillun sata metrie merenpinnan yliipuolella
Pimalai-hotellin yksityishuvilan uima-altaassa
ja kurkin sen reunan yli. Vieressiini kaksi kalapatsasta suihkuttaa kidastaan vetta earettomiilte nelttevean infinity-altaaseen. Tunnen olevani maailman reunalla yksin, yhtA meren ja taivaan kanssa. Kaskaiden siritys yltyy korvia
huumaavaksi konsertoksi.

Viidakkoon piiloutuu kymmenii muitakin
32
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2001.

PIKKUSAARTT

huviloita, kuntokeskus, tenniskenttid ja ravintoloita. Niitii ei kuitenkaan ndy rinteeseen korkeiden tolppien varaan pystytetystA villastani .
Olin kuvitellut, ette turismi olisi jo tiiysin pilannut niimii saaret Andamaanienmeressii. Tajuan olleeni veerassa - ja ettA olenjuuri oikeassa

paikassajuurinyt.
Heittlydyn vuoteelle katoksen alle ja ajatukseni liitiivAt hiljalleen punertuvan taivaanrannan taakse, 30 vuoden piiAh6n marraskuuhun
vuonna1989.

Pikkusaarille Koh Lantan
itdpuolella voi matkata vaikka
pitkdhEnt6veneells. Saarilla on
mahdollisuus myos meloa.
o Koh Khai Nuilla voi yopyd
tahtikirkkaan taivaan alla.
o Koh Porilla on pitk5, uimiseen sopiva hiekkaranta.

o Koh Talabeng on jyrkkHrantainen saari, jonka suojaisiin
poukamiin loytdd parhaiten
kajakeilla.

r Koh Kam on autiosaari ja
sopii mainiosti uintiretken
kohteeksi.

Raukeasti puksuttava pitkihAntdvene kulj etti
meitA, rakastunutta paria, saarelle, jonka nimi
oli Bon Island. Se ei kylliikiidn ollut Phuketin
lAnsipuolella sijaitsevan saaren oikea nimi - sitii
emme edes iilynneet kysyA. Saaren hiekkaranta

o Koh Bubu sopii seikkailijalle. Ravintola loytyy, mutta
matkailijoita on vain kourallinen. Paikka on juuri oikea, jos
haluaa lojua riippumatossa
omassa rauhassaan. Vesi on
kristallinkirkasta ja tdydellistri

oli hotellimme oma, ja olimme ldhestulkoon

snorklaamiseen.
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€ Kaksi
A Kun kala on
kuukautta
tuoretta ja mauskaukana Koh
tetaan limellS,
Hailla. Huone chilill5 ja korian-

0NKrMltiltN

olivaatimaton, terilla,kalalajilla

TUORTTT
Rantaravintoloissa saa herkullisia ja edullisia annoksia
taatusti tuoreista merenelEvist5. Kun asiakas tilaa chilille
ja limelle maustetun kalan,
tarjoilija lShtee onkivavan
kanssa rantaan ja palaa pian
saalis olallaan. Annos onkin
sitten paitsi listan tuorein,
myos kallein, noin 12 euroa.
Suuri kulhollinen valkosipulivoilla maustettuja simpukoita ei maksa juuri enempSS
kuin annos ranskalaisia perunoita, 3 euroa.
Tulisia l6ttiravunpyrstoji
on annoksessa B-12 kappaletta, ja hinta kuuden euron
hujakoilla.
JAlkiruuaksi maistuu tdp6tdysi tarjottimellinen mangoja, ananaksia, papaijaa ja
pomeloja, kahdelle hengelle

5 euroa.

saari
paratiisi.
mutta

ainoat ihmiset, jotka paistattivat pAiviiA sen
hiekalla.

ei oikeastaan
ole v5li5.

RiittAApA tAillA paratiiseja, ajattelin. Haluan
kokea nAmi saaret viele uudelleen.

Viikon aikana emme nehneet kuin muuta
man muun turistin. Iltaisin ikkunamme alla soi

ffiTAHTTENJALJITLA

haikea thaimaalainen musiikki. Site soitettiin

Vietimme joulua Phuketin etelakerjessa Cape

ksylofonia muistuttavilla perinteisille ranatsoittimilla. Ihmettelimme, oliko kukaan kuulemassa sitA meidin lisAksemme.

Panwan hotellissa vuonna 1997. Samaan aikaan
sinne oli majoittunut amerikkalainen filmausryhmi, joka oli kuvaamassa uutta elokuvaa.

ErlSnA iltana sdimme illallista banaaninleh-

Pari ruotsalaistytt6d kysyi meiltii ohi kulkiessamme: "Hei, ootteksteniihneetsen?"
Ai kenet? "No Leonardo DiCaprion! "
Kdvi ilmi, ettii tdhti asui viereisessA huoneistossa. Vastaanotossa tosin kerrottiin, ettA huoneessa asuisi henki16 nimeltA Peter Jungblatt.

diltii paikallisten kanssa bambukatoksen alla.
Vietettiin Thaimaan ensimmiisen perustuslain
juhlapiiivaa, Constitution Dayta. Sen kunniaksi
tulennielijA riehui ldhes pelottavassa transsissa.
Phuketin provinssin pAAkaupunki Phuket
oli tuohon aikaan vieli pikkukaupunki. Ateri,
oimme siellA vaatimattomissa kyltittomissd katuruokaloissa, sillA varsinaisia ravintoloita ei
ollut. KAvimme myds Phi Phi -saarilla, jossa yopymistA varten oli vain muutama bungalow.

ErAdnA aamuna juoksulenkiltA palatessani

Leonardo tuli vastaani, yksin. MitAko tein? Sa
noin tietysti huomenta ja juoksin ohi.

Myohemmin kiivi ilmi, ettd ryhmA oli ollut
kuvaamassa l5heisellI saarella elokuvaa The

>>
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Smaragdiluolan
pddssS avautuu
upea maisema,

mutta perille
p56sy vaatii aikaa.

€

Pieni

valokuvamalli
suostui otokseen
lOO bahtin
palkkiolla
Koh Hailla.

'.9

Besch. Elokuvan tultua levitykseen lahes auti
on saaren rauha oli mennyttd.

Viisi vuotta myohemmin tapaninpeiven aa
muna tormasin Cape Panwa -hotellin nimeen
uudelleen. Luin uutisen, jossa kerrottiin ruot-

salaisen pariskunnan pelastautuneen palmuun, kun merivesi hotellin edustalla oli ekillisesti noussut poikkeuksellisen korkealle. Muutamaa tuntia mydhemmin koko maailma tiesi
jArkyttAvAstA luonnonkatastrofista, tsunamista, ja tuhosta, jonka se aiheutti.
Paratiisi oli nSyttAnyt, kuinka se voi hetkess[
kadota.
2OO1 KOSKEMATONPARATIISI *"
Meitd oli kolme, aikaa kaksi kuukautta eikA kiire mihinkAAn. EnglanniqkielisessA sanomaleh-
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Emerald Cave -luolaan Koh Mookin lahelh
pitdd uida pimed5 tunnelia pitkin taskulampun
valossa. Tunnelin pd6ssd odottaa koskematon

hiekkalaguuni.
Huonokuntoisempikin selvidii matkasta
uimalla pelastusliivi pealle. Kannattaa kuiten_
kin muistaa, ett6 tikkaita pitkin kiipedminen
takaisin veneeseen vaatii kiisivoimia.

Keskipaivalh luolan suulla on enemmiin
uimareita kuin eksoottisia kaloja. paras aika
luolavierailulle on aamu. Kannattaa ensin
tarkistaa, ettd silloin on laskuveden aika.
Nousuveden aikaan luolaan ei mahdu.
o koh mook. i nfo/morakot-cave

dessA Bangkok Postissa oli julkaistu artikkeli
houkuttelevasta ja koskemattomasta saaresta
nimeltA Koh Hai. pddtimme suunnatasinne.

Vaivalloiseen matkaan phuketista saarelle

tarvittiin nelj0 kulkuneuvoa: taksi, bussi Tran_
gin kaupunkiin, kolmipyorAinen skootteri
eli

tuktuk sekii venekuljetus saarelle. Matkaan ku_
lui melkein koko pdivA.
Perillii odotti hutera katos, joka palveli sekd
hotellinvastaanottona ette ravintolana. Matka_
puhelimellemme, silloin halonkokoiselle vem_

paimelle, ei loytynyt kenttriA.
Saimme vaatimattoman huoneen, jonne ag_
gregaatti hurisutti sAhkcji kaksi tuntia illassa.
Suihkusta tuli vain merivettii.
Seinillii juoksivat gekot ja mustat, isot kuori_

aiset,joidennimedeiedeshuvittanuttietae.

Oi_

>>
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KAKSI
USKONTOA
Saarilla tunnustetaan sekd

buddhalaisuutta ett5 islaminuskoa. lslamilaisuus ndkyy
eniten Koh Lantalla naisten
pukeutumisessa ja rukoushetkissE. Muslimien pit5missE ravintoloissa ei tarjoilla
alkoholia, mutta mukaan voi
halutessaan ostaa omat oluet
tai viinit. Temppelivierailuilla
naiset peittdvdt olkap55ns5,
polvensa ja hiuksensa. Buddhaa kuvaavien patsaiden ja
veistosten vieminen maasta
on kielletty.
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€ Pitkdh$ntiveneet
kuljettavat romant-

K Apinan
juuri alas

tisesti saarelta
toiselle. Varaudu
vaatteiden ja tavaroiden kastumiseen!

ravistelemat

sin oli niin kuuma, ettA lapsi piehtaroi elefanttikuvioisessa pyjamassaan tukka hiessii ja kasvot

tuskanpunaisina.
Rannan katoksessa

tarjoiltiin aamiaiseksi

il kananmunia ia viipale vesimelonia,
lounaaksi ja illalliseksi aina samaa kalakastikkeen makuist a pad thaita.
Laskuveden aikaan kahlasin pojan kanssa
snorklaamaan satoj en metrien pilithAn. Makasin
bonsaipuunvarjossa ja luin MikaWaltarin Sinuhea. Nousuvesi kantoi rantaan suuria simpukankuoria, tiikerintassuj a.
Illalla istuimme ravintolan katoksen alla jalat
nilkkoj a my6ten kohtuhmpOisessA merivedessa.
Seuranamme oli viililll i6kAs ruotsalaismies,
joka juttuineen kuulosti siltA kuin h6nellA olisi
ollut syytii paeta palaamatta koskaan, vAlillA
vastanainut ranskalainen pariskunta, joka jak-

keitettyj

'f

Pimalai-hotellin

kookospEhkinSt

ravintolassa voi
nauttia hyv6n
ruuan liseksi

ovat takuu-

kauniista

tuoreita,

maisemasta.

soi vAsymiittA rakentaa

hiekkalinnoja pojallem-

me. Muita matkailijoita ei nlkynyt.

Viidakko takanamme oli koskematon.
Paratiiseja, niita tuntui yhii riittavln.

IvullrsruNuTKoH

HAt

Talvella 2017 rantauduimme uudelleen Koh
Haille. Nyt meit[ oli nelj5. Saaren rannoille oli
ilmaantunut hotelli poikineen.
Me kuusikymppiset majoituimme uudehkoon Paradise Beachin hotelliin, nuoriso oli valinnut Koh Hai Fantasy -hotellin saaren toiselta
puolen.

Heti ensimmlisellA lounashampurilaisella
tapasimme suomalaisen miehen, jonka kanssa
jutellessa kAvi ilmi; ettli hlin asuu Helsingissd aivannaapurissamme. Meilllolijopayhteisietuttuja. Ei puhettakaan, ette saarelle voisi enll ka-

dota pakoilemaan muuta maailmaa.

Thaimaalaisten suorasukaisuus jaksoi silti
yhA ylllttii5: "Hei, mitA urheilua harrastat?
N4ytiitvahvalta, vaikkaoletnoinvanha!"
Eikii kestilnyt kuin muutama tunti, kun nuoriso vaelsi saaren toiselta puolen hakatun metsiin l5pi kulkevaa tiete pitkin meit6 tapaamaan.
HeidAn hotellinsa oli osoittautunut pettymykseksi: kaljasieppoja, meteliii ja ranta teynne
muoviroskaa.
Paradise Beachin puolella oli rauhallisempaa.
Ainakin, jos kAiinsiviilillA selkAnsA merelle, jossa veneet kiidattivet turisteja piiivAristeilylle ja
lounaalle.
Jotakin eksotiikkaa paikassa oli sentiiAn sf,ilynyt. Apina pudotteli edelleenn palmusta tuoreita kookospihkinditA, eikA juuri kukaan henkilOkunnasta viel6kitln osannut englantia.
Kaksi yota Koh Hailla oli kuitenkin riittAvasti.
Koh Kradanin saari lyhyen venematkan peesse
osoittautui rauhallisemmaksi.

THAIMAA
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Koh Linta
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Tulemme nAille saarilletekemillneimitAinja
ndkemliin ei muuta kuin horisontin ja omat

varpaamme.
Koh Kradanilla ystlvdllisen italialaisen signoran omistama pikkuinen Coral Gardentarjosi
sopivasti rauhaa ja

yksityisyfte.

f

vlloe NTAHDEN MAUSTEET
Liid6n takaisin nykyhetkeen j a Koh Lantan saarelle. Pimalai-hotellin hiekkarannalle katetaan
ylellistii hAlillallista. Amerikkalainen nuoripari
on tullut tiinne juhlistamaan ehmense tarkeintepeivee.
Vaikka viiden tAhden hotelli on tuonut saarelle omat mausteensa, saaren eteliiosista voi
ldytiiA vielA massaturismilta siiAstyneit6 vesiputouksia, viidakoita ja rantoja.
Rauhaa saa toki nytkin, jos on valmis siitii
maksamaan. Moni asia on kuitenkin peruuttamattomastimuuttunut.
Matka saarelle hoituu nykyiiiin helposti. Pikavene toisensa jiilkeen kiid6ttAii paikalle

turisteja suoraan Krabin lentokentiilte. Heidiin joukossaan on paljon varakkaita kiinalaisia.
Saarella tapaa myOs reppureissaajia. He

kur-

vailevat moottoripyOrillii kapeilla ja mutkikkailla maanteilld henkensS uhalla. Iltaisin he
loikoilevat Drunken Sailor -ravintolan riippumatoissa.

Jotkin asiat kuitenkin pysyviit. Aurinko laskee mereen yht6 punaisena kuin se on tehnyt aina ennenkin, ja vastapiiisi[ vuoria peitteviste
metsistil nousee sadekuuron jAlkeen hoyrya
kuin saunalAmpimilstA ihosta.
KunvielA saariston hotellit satsaavat teysilla
ekologisuuteen - esimerkiksi Pimalain vieraat
eiv6t saatuoda mukanaan edes muovipussia uskon, ettA saaret sAilyvAt paratiisina viel6 tulevaisuudessakin. o

NAIN PERILTE

eri saarten vAlillii kestaviit

Finnair lent55 Bangkokiin,
Phuketiin ja Krabiin. Aurinkomatkat

minuuttia. Saariristeilyjen hinta vaihtelee 25 eurosta 80 euroon.
Pikaveneet kulkevat vauhdilla,

jlirjestlili paketti matkoja Koh
Lantalle.
Bangkokista on suoria lentoja
Krabiin, esimerkiksi Bangkok Airilla

meno-paluu noin 160 e.
Krabista voi varata kuljetuksen
pikkubusseilla hotelleihin. Kesto

lauttamatkoineen on 2-2,5 tuntia
ja hinta 50-80 e.
Nopeampi vaihtoehto on pikkubussi-pikavene-yhdistelmii, jolloin
matka ka kest5ii noin 1,5 tuntia.

Moni hotelli la4estd6 kuljetuksia
suoraan Krabin lentokentdltH.

30-60

mutta pitk5hdntdveneess6 matkustaminen tuo reissuun oman vieh6tyk-

- ja pArskeet kastelevat takuulla
niin vaatteet kuin matkatavaratkin.
sensd

Hyttysmyrkyn lisdksi mukaan
kannattaa varata k6teiste rahaa, sillA
pienimmilt6 saarilta on turha etsiE
pankkiautomaatteja.
Majapaikka on syyt5 varata etukSteen. Paikan tasosta ja ajankohdasta riippuen y6pyminen maksaa
3O-80 euroa.
Kalastusmatkat ovat osoittautuneet pettymyksiksi. Veneiden varus-

Venematkat Koh Lantalta eri
saarille kestdvdt 1-2 tuntia.
Veneet saattavat pysAhtyd velille
sopiviin sukelluskohteisiin tai otta-

telu on ollut kehno, ja saalistakin
nousee paremmin Saimaasta.

maan lise5 matkustajia. Ei kannata

PIDASAARET PUHTAINA

hermostua: minuuttiaikatauluja ei
tunneta, ja innokkaat sisd6nheittiijdt

Erityisesti Koh Lanta haluaa nEyttdyty5 luontoystdvdlliseni saarena.
Turistin kannattaa muistaa muutama

saattavat tuupata vd5rSSn veneeseen. Ennen pitkdd vene kuitenkin
karahtaa jonkin saaren rantaan.

seikka:

No shoes, no rules. Ei kenkis, ei

Moni ravintola tarjoaa juomiin

1.

Ala otaluomiisi muovipilliH.

sdiint6jd, saarilla sanotaan.

metallipillqa.

SAARELTA TOISELLE

2. Pida mukana omaa juomakuppia,
johon katumyyj6t voivat valmistaa

Saarihyppely on helppoa. Monet
paikalliset matkatoimistot tarjoavat
omia pakettejaan, ja sellainen on
helppo mycis rakentaa itse. Matkat

smoothiesi.
3. Jos tupakoit, dld tumppaa rannalle
tai hiekkaan. Jokainen tupakantumppi pilaa kuution verran merivettS.
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