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Thailands vakre
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Under vann er Andamankysten blant verdens vakreste. Hit
valfarter dykkere for å boltre seg i blått hav og yrende fiskeliv.
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– Jeg kan ikke garantere
at dere kommer til å få
se hvalhai eller kjemperokke. Men jeg skal gjøre
så godt jeg kan, sier dykkeleder Steve Leathwood.
Det er blitt sen kveld
før vi går om bord i
båten MV «Hallelujah».
Sammen med 11 andre
dykkere skal vi på cruise
til Andamanhavet. Det
summer forventingsfullt
på russisk, engelsk og
tysk i det dykkeleder
Steve ønsker oss velkommen. Han og det thailandske mannskapet skal
sørge for at de neste fem
døgn blir en opplevelse
for livet. Vi kaster loss,
og eventyret begynner.
– Fra nå av trenger
dere ikke tenke på annet
enn å spise, sove og
dykke, sier Steve.

THAILAND er kjent som
«Smilets land». Hit kommer turistene for å slappe av i vennlige omgivelser med rene strender i
et deilig, tropisk klima.
De fleste turistmålene
i Sør-Thailand tilbyr
dagsturer til populære
dykkesteder. Men for
å komme til de mest
fjerntliggende severdighetene, må man mønstre på en «liveaboard».
Det er betegnelsen på et
slags flytende hotell – en
dykkerbåt som er ute til
havs i flere døgn.
Vår båt legger fra kai
ved Khao Lak, som var
blant de hardest rammede områdene under
tsunamien i 2004. Over
vann er det ikke lenger
synlige spor etter den
dødbringende natur-

katastrofen. Under vann
er det tydelige arr. Tsunamien gjorde stor skade
på korallbestandene, og
flere rev og dykkevrak
ble påført uopprettelige
skader.
– Det vil kanskje aldri
bli som før. Men det blir
bedre år for år, så jeg er
optimist, sier dykkeinstruktør Nuengy Siwapashr.
DEN FØRSTE NATTEN holder
båten stø kurs mot Similan Islands. Det er en
marin nasjonalpark, som
består av ni øyer. Ikke
alle øyene er tilgjengelige. En av øyene er forbeholdt skilpadder som
parrer seg. En annen
er reservert en thailandsk prinsesse, som
har sitt sommerhus her.

Størsteparten av området er likevel åpnet for
dykkere så lenge man
lover å ikke forstyrre
det marine livet. Derfor
er det strengt forbudt å
dykke med kniv, fangstnett eller hansker i dette
området.
Turens første dykkestopp er «Anita’s Reef».
Vannet holder 29 grader,
og sikten er over 30
meter. Det stimler av fisk
på alle kanter. Tegneserieaktige nemofisker
svømmer inn og ut av
myke anemoner, som
svaier frem og tilbake
mellom de knudrete
korallene. Dette er bare
begynnelsen. Over de
neste dagene dykker vi
fire ganger om dagen,
stykket opp av like
mange måltider. Ikke
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alle dykkene er egnet for nybegynnere. Flere steder er det kraftige
strømmer, og da er det en fordel
å ha litt erfaring.
GLOBAL OPPVARMING har ført til
at havtemperaturene i Andamanhavet har steget så mye at korallene er blitt bleket. Til tross for
klimaendringene har fiskebestan-
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HOTELL: Liveaboardbåtene er som flytende
hotell. Her serveres fire
måltider om dagen,
og de mest luksuriøse
båtene har lugarer med
eget bad.

fakta
❚ Thailand
■ Høysesongen for turister
er november til april når
det ikke regner for mye
og temperaturen er fin.
Provinsene i nordvest er
populære også vår og
sommer.
■ Monarki med 68,2 millioner innbyggere. Thaiene
har svært høy respekt for
kongehuset, og turister
bør ikke snakke stygt om
kongelige.
■ Den thailandske valuten
heter baht (THB), og
100 THB tilsvarer cirka 18
NOK. VISA, Master Card
og American Express er
akseptert de fleste steder,
og det er god dekning av
minibanker.
■ Flere flyselskaper, som
SAS, KLM og Lufthansa,
tilbyr reiser fra Bergen til
Bangkok. Alle rutealternativene innebærer minst
ett stopp på kontinentet;
København, Frankfurt
eller Schipol. Reisen tar
minimum 14 timer. Turoperatøren Expedia.no arrangerer pakkereiser med
direktefly fra Bergen. De
rimeligste reisene denne
vinteren koster i underkant
av 10.000 kroner per pers
for to uker på hotell i phuketområdet.

reise

FOTO: IRINA LEE

PARADIS: En eventyrlig verden åpenbarer seg
under overflaten av Andamanhavet.

GROTTEDYKK: Enkelte steder kan dykkerne utforske
undervannsgrotter og tunneler.
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den klart seg forholdsvis
godt. Flere steder rundt
Similan-øynene og Surinøyene, som ligger opp mot
grensen av Burma, står fisken så tett at vi må bane
oss vei gjennom stimene.
Turens desiderte høydepunkt er Richelieu Rock.
Vi tilbringer en hel dag ved

denne forunderlige undervannsklippen, som frister
med fisker i alle farger,
rekker av lilla koraller, stimer av barracuda, løvefisk,
havhester og fascinernede
fjellformasjoner. Her skal
det visstnok være størst
sjanse for å få øye på kjemperokker og hvalhaier. Vi

så aldri snurten av dem.
I dette eventyrlige undervannslandskapet rakk vi
heller aldri å savne dem.
IRINA LEE
reise@bt.no

Hvor i all verden?
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1. Italia, Liechtenstein og Tyskland
2. Kola-halvøyen
3. Alger
4. Beringstredet
5. Nigeria
6. Italia
7. Mount Everest
8. Mongolia
9. Georgia
10. Moldau
11. Cuba, Hispaniola, Jamaica og Puerto Rico
12. Rio de Janeiro
13. Amman og Jerusalem
14. Italia
15. Århus

1. Hvilke land grenser til både Østerrike og Sveits?
2. Hvilken halvøy ligger nordøst for Kandalaksjabukta?
3. Hvilken hovedstad heter Algeirsborg på islandsk?
4. Hvis du seiler fra Cape Prince of Wales til Kapp Dezjnjov, hvilket strede krysser du da?
5. Elven Benue starter i Kamerun. I hvilket land renner den inn i elven Niger?
6. I hvilket land ligger regionen Abruzzo?
7. Hva heter det høyeste fjellet i Kina?
8. Hvilket av verdens innlandsstater har det østligste punktet?
9. Hvilket land har det samme navnet som en delstat i USA?
10. Hva er det tyske navnet på Vlatava – elven som renner gjennom Praha?
11. Hvilke fire øyer utgjør De store Antiller?
12. Hvilken by var hovedstad i Brasil før Brasília?
13. Hvilke to hovedsteder i Asia ligger nærmest hverandre?
14. I hvilket land ligger byen Padova?
Spørsmål 12
15. Hva heter Jyllands mest folkerike by?

