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TOPERVARINGEN

1 CHAO PHRAYA
Vaar de Chao Phraya in Bangkok af op 

een ‘long-tail boat’ en verdwaal in de khlongs, 
het netwerk van stadskanalen.
De khlongs die Bangkok doorkruisen vormen 
een waterlabyrint van paalwoningen, oude ba-
rakken met een dak van golfplaten, eenvoudige 
tempels, prachtige villa’s die schuilgaan achter 
hoge hekken, kleine bootwinkels … het geheel 
bedolven onder een weelderige plantengroei. 
Kinderen spartelen in het water vol slib, kippen 
zoeken naar voedsel, de was hangt te drogen, de 
bewoners spelen een kaartspelletje … een over-
vloed van schilderachtige taferelen en een heel 
andere blik op Bangkok vanaf het water. Blz. 178
Goed om te weten: maak een tocht van min-
stens een uur, langer is beter, want dan kun je 
dieper doordringen in niet vaak bezochte plek-
ken. 

2 CHATUCHAK MARKET
Slenter de hele zondag rond op de 

Chatuchak Market, de boeiendste markt van 

heel Bangkok (na de bloemenmarkt van Pak 
Klong …). 
Chatuchak Market is een van de grootste mark-
ten van Bangkok. Je vindt er echt alles: kleding, 
keukengerei, stoffen, gereedschap, handwerks-
nijverheid, orchideeën en bonsaibomen voor 
een te gekke prijs  … Afdingen verplicht! 
Blz. 171 en 182
Goed om te weten: de markt is er op zater- en 
zondagen van 7.00 tot 18.00 u.

1

2



22

3 WAT PHO
Laat je fotograferen voor de immense 

voeten van de liggende boeddha in de Wat 
Pho: 45 m lang en 15 m hoog.
De Wat Pho is een mooi geheel van tempels, 
opgericht door Rama I in de 18de eeuw. In de 
hoofdtempel tref je het beeld aan van een 
prachtige en ontzettend grote, liggende 
boeddha. Zijn met parelmoer ingelegde voe-
ten verwijzen naar de eigenschappen van 
Boeddha. Dit is de oudste, maar beslist ook 
mooiste tempel van Bangkok! Blz. 174
Voor meer informatie: o  watpho.com.

4 MASSAGE
Geniet van een massage in de Wat Pho, 

gegeven door de leerling-masseurs die zich 
volop uitleven op je rug.
De massage is een heel oude traditie en het be-
oefenen ervan is wijdverspreid in Thailand. Er 
zijn natuurlijk scholen voor het aanleren van 
deze praktijk, die van Wat Pho staat hoog aan-
geschreven. Daar worden de drie hoofdtypes 
van massage onderwezen: de volledige, tradi-

tionele massage, de massage met kruiden en 
de voetmassage. Het zijn dus leerlingen die 
hier jouw rug of voeten bewerken. Blz. 174

3

4
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5 BAIYOKE II
Klim tot boven op de toren Baiyoke II 

en geniet van het uitzicht over de hele stad.
De Baiyoke II is de hoogste toren van Thai-
land. Met zijn 309  m en 84  verdiepingen 
steekt hij ver boven Bangkok uit. Je gaat naar 
boven in een glazen lift (niet geschikt voor 
mensen met hoogtevrees!). Op de top ont-
vouwt zich een spectaculair panorama van 
de hoofdstad. Maak dit uitstapje bij zonson-
dergang! Blz. 181
Goed om te weten: je gaat alleen naar boven 
om van het uitzicht te genieten of je neemt een 
combinatietiekaartje voor de lift en een maal-
tijd in het restaurant-buffet op de 78ste verdie-
ping.

6 ANCIENT CITY
Kuier door de Ancient City, vlak bij 

Bangkok, en snuif de sfeer op van de konink-
lijke paleizen van weleer.
Ancient City, een ‘aardigheidje’ van de Merce-
des-dealer voor Thailand, ligt 30 km ten zuid-
oosten van Bangkok. Deze nostalgische en be-
schaafde miljardair heeft op een oppervlakte 

van tientallen ha 110  grote monumenten uit 
het oude Siam laten nabouwen (op ware groot-
te of op schaal 1:3). Het resultaat is prachtig. 
Een ‘zen’ plek waar je een goed beeld krijgt van 
de architectuur van het land. Blz. 187
Goed om te weten: trek 3 tot 4 uur uit voor dit 
uitstapje, dat door reizigers vaak miskend 
wordt.

5

6



het groot paleis werd in 1782 gebouwd onder rama i.
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BANGKOK
KRUNG THEP | กรุ้งเทพฯ 8,5 MILJOEN INWONERS 

 (18 MILJOEN IN GROOT-BANGKOK) | NETNUMMER 02

Twee cijfers zijn typerend: 10% van de Thaise bevolking 
woont in Bangkok of in de voorsteden en 90% van de au-
to’s van het koninkrijk staat hier ingeschreven. Het aantal 
auto’s die de stad aankan, wordt geschat op 1,6 miljoen; in 
werkelijkheid tellen we er meer dan 7 miljoen … Resul-
taat: je eerste indruk van Bangkok is die van een explosief 
en snel groeiende en uitermate vermoeiende stad waar 
het verkeer zeer chaotisch verloopt en de vervuiling ver-
ontrustend is. Bovendien is deze stad, die gebouwd is op 
een wirwar van kanalen, gedoemd ieder jaar 30 millime-
ter te verzakken. Gevolg is dat in een periode van zware 
moessons, overstromingen met gemak de hele stad onder 
water zetten. De inwoners beschouwen dit als een teken 
van de geesten die zich wreken. Bangkok wordt soms ook 
het ‘Venetië van het Oosten’ genoemd.

Bangkok is een paradoxale stad: enerzijds zakenwijken 
met fonkelende wolkenkrabbers zoals de MahaNakhon, de 
hoogste toren van Thailand, en anderzijds hutjes op palen 
waaronder wordt gevist en gezwommen en waar het was-
goed gewoon aan de draad hangt. De snelwegen lopen bo-
ven de gebouwen door en in de straten vind je naast elkaar 
gigantische winkelcentra met airco en eenvoudige eet-
kraampjes. In de wankele stalletjes op de markt wordt het 
vlees in de openlucht versneden. In Chinatown verdringt de 
massa elkaar om een hapje te eten, al is het op de stoep, bij 
het licht van schreeuwende neonreclame. En onder de brug 

BANGKOK EN OMGE VING
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van de hoogtechnologische Skytrain glijden de oliespuwende busboten en de roestige 
schuiten met koopwaar door. De kosmopolitische ‘Stad van de Engelen’ kent geen beper-
kingen. Je kunt er ’s nachts uit je dak gaan in wijken die niet altijd even zedig zijn of op een 
rooftop met duizelingwekkend uitzicht, maar je kunt je ook laten bekoren door de schoon-
heid van de tempels, de kunstwerken in een prachtig museum en de smaken van de keuken 
die je meenemen op een reis rond de wereld. Je moet gewoon in Bangkok zijn geweest!

Een beetje geschiedenis
In 1782 wordt de Chakri-dynastie gesticht door koning Rama I die de hoofdstad ver-
plaatst van Thonburi naar Bangkok, aan de andere kant van de rivier Chao Phraya. 
Bangkok bestond inderdaad al geruime tijd, maar was eerder een vissersdorp waar de 
Europese kooplui aanlegden om dan verder te gaan naar de vroegere hoofdstad Ayut-
thaya. Bangkok kwam op de voorgrond in de 18de eeuw, toen het koninkrijk Siam aan-
gevallen werd door de Birmanen die Chiang Mai binnendrongen en Ayutthaya ver-
woestten. De Thai konden vervolgens de indringers verdrijven en maakten in 1767 van 
Thonburi hun hoofdstad.

Rama I wilde de rivier zien stromen midden in de stad om zo bij nieuwe Birmaanse 
aanvallen beschermd te zijn door een natuurlijke muur en snel te kunnen vluchten. De 
keuze valt op een eiland dat omsloten ligt in een meander van de rivier en dat in het 
oosten wordt afgesloten door een netwerk van kanalen. Het is het eiland Rattanakosin 
(verblijfplaats van de Smaragden Boeddha) waarop een van de eerste tempels en ook de 
koninklijke residentie worden gebouwd, volledig omgeven door een gekanteelde ves-
tingmuur. Net zoals in de oude paalstad Ayutthaya verplaatsen de mensen zich hier over 
het water, langs de kanalen (de beroemde khlong). En ook vandaag nog kun je het beste 
doordringen tot het hart van Bangkok via deze koninklijke waterweg, ondanks het feit 
dat de laatste overstromingen de zwakte van deze plek hebben aangetoond … De eerste 
straten verschijnen pas in de tweede helft van de 19de eeuw en de tram begint te rijden 
in 1883. Aan het begin van de 20ste eeuw telt Bangkok 100.000 inwoners. In een eeuw 
tijd is dit aantal vermenigvuldigd met honderd!

Topografie
8,5 miljoen inwoners: Bangkok is werkelijk een enorme stad! De afstanden zijn onvoor-
stelbaar en het duurt dan ook heel lang om je van de ene plek naar de andere te begeven. 
Tijdens het spitsuur zijn er gigantische files, en de rest van de tijd ook. Het verschil is 
nauwelijks te merken.

DE EENVOUDIGE MANIER! | De Thai hebben het meestal over Krung Thep, ‘Stad 
van de Engelen’, en niet over Bangkok. De volledige naam van de stad is de langste in 
de hele wereld: Krung Thep Maha Nakhorn Amon Rattanakosin Mhindraytthaya Maha-
dilokrop Noparatana Raj dhani Buriram Udon Rajnivet Mahasatan Amorn Pimarn Ava-
tarn Satit … Dat betekent: grote stad van de engelen, hoogste altaar van de goddelij-
ke juwelen, onoverwinnelijke vesting, uitgestrekt en allerbeste koninkrijk, koninklijke 
hoofdstad en de ongeëvenaarde van de negen edele parels, verheven verblijfplaats 
van de monarch enzovoort. Geen paniek, Krung Thep is voldoende!

WiST Je DiT?
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Het interessantste deel van de stad ligt aan de oevers van de rivier Chao Phraya, waar 
je het Nationaal Museum, het Groot Paleis en de tempels vindt. Het geluk is met je, want 
in die buurt bevinden zich ook de meeste kleine, betaalbare hotels en alles is met elkaar 
verbonden via een goed georganiseerd systeem van boten.

Chinatown ligt pal in het centrum van de stad. Ten zuiden van de Rama IV Road 
lopen de Surawong Road en de Silom Road, twee handelswijken met zowel een volks 
als een meer burgerlijk karakter, die uitkomen op Thanon Charoen Krung (New Road). 
Dat is een van de levendigste buurten van de stad. In de zakenwijk Siam Square ten 
noorden van de stad tref je naast de vele hoge gebouwen ook gigantische shopping malls 
aan, zoals in Amerika. Een ander belangrijk gebied ligt bij de hoofdweg Sukhumvit, in 
het oosten: er zijn hotels, winkelcentra en veel bars en restaurants. In het deel ten westen 
van de rivier, Thonburi, dat veel eerder werd gebouwd dan Bangkok, zijn nog veel kana-
len (in het oosten zijn ze allemaal overwelfd). Je moet deze khlong absoluut met een 
bootje ontdekken. Het is het oude Bangkok, dat nog iets landelijks heeft.

Tip: in Bangkok bestaan de adressen vaak uit de straatnaam gevolgd door een 
soi-nummer. De soi is een straatje dat haaks op een grotere weg ligt. Je moet dus eerst de 
grote straat opzoeken en dan de goede soi vinden. Even en oneven nummers geven net 
als bij ons de twee kanten van de soi aan.

AANKOMST OP  
DE LUCHTHAVEN

L  internationale luchthaven Suvarnabhumi 
– ท่าอากาศยานดอนเมือง (buiten plattegrond 
iv, via g5): 25 km ten oosten van de stad. Algeme-
ne informatie: T  132 18 18 o  suvarnabhumiair-
port.com.` In deze luchthaven landen zowel internati-
onale vluchten als een groot aantal van de binnen-
landse vluchten. Je vindt er talrijke wisselkantoren 
(zeer ongunstige koers), pinautomaten en kiosken.
• Begane grond: vertrek van de treinen van Air-
port Rail Link (zie verder).
• Niveau 1: parkeerterreinen, taxi’s (tegenover 
ingang 4). Medische dienst (geopend ma.-vr. 5.00-
20.00 u en za.-zo. de hele dag).
• Niveau 2: aankomsthal voor binnen- en buiten-
landse vluchten. Bureau voor Toerisme (TAT): dag 
en nacht geopend, biedt een gratis stadsplatte-
grond aan en 2 uur gratis wifi. Eveneens infodesk 
over de luchthaven en een bureau van de Tourist 

Police (T  11 55). gratis vervoer (op vertoon van 
je ticket) met pendelbussen (ingang  3) naar het 
Public Transportation Center en naar de luchtha-
ven Don Muang (je bent 1 uur onderweg; vertrek 
om het uur, 5.00-24.00 u). Bagagedepot (ingang 4; 
dag en nacht geopend; ongeveer 100 baht per dag 
en per stuk, degressief tarief). Standen van AIS, 
True Move en DTAC: verkoop van simkaarten (zie 
de rubriek ‘Telecommunicatie’ in ‘Thailand prak-
tisch’).
• Niveau 3: restaurants, winkels, massage salons, 
banken en een apotheek.
• Niveau 4: vertrekhal (links de binnenlandse 
vluchten, rechts de internationale lijnen). Postkan-
toor en internet. Bagagedepot (ingang 8).
• Niveau 5: kantoren van de luchtvaartmaat-
schappijen, die je vanuit de luchthaven ook telefo-
nisch kunt bereiken: THai (T  134 53 26), Bang-
kok airways (T  134 38 88), air asia (T  134 
34 33), nok air (T  132 18 88).

HOOGSPANNINGSMASTEN? CHAOS! | Je staat altijd weer versteld van de wir-
war van hoogspanningsmasten. Ze vormen in de lucht een ongelofelijk ingewikkelde 
kluwen van transformators en kabels, in alle richtingen en van alle formaten. De reden? 
Door de aanwezigheid van water in de grond kunnen ze niet worden ingegraven.

WiST Je DiT?
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SLAPEN

goedkooP tot doorSneePriJS 
(minder dan 1000 baht of € 25)

H  bamboo – สมุย แบมบู การ์เด้น บังกะโล 
(plattegrond, 11): Moo 1 3/52, Bo Phut T  060 
003  27  24 o  bungalowsbamboo.com. Sla bij 
het verkeerslicht aan de hoofdstraat af richting 
Bo Phut en volg de weg die naar rechts afbuigt 
in plaats van over de brug naar Fisherman’s Vil-
lage te gaan; het ligt iets verder, aan de rechter-
kant. Wifi.` Leuke en originele plek die wordt 
gerund door een Spanjaard: 9  bungalows van 
gevlochten bamboe en met bladerdak, neerge-
plant op een mooi grasveld dat netjes is om-
zoomd door kokospalmen. Klein, maar schattig. 
Airco, badkamertje (warm water), onderbed van 
bamboeblokken en eigen terras … van bamboe 
(dit adres heeft zijn naam niet gestolen). Je kunt 
hier ontbijten in een kleine, overdekte ruimte 
naast de receptie. Langs de weg, maar ‘s avonds 
toch rustig.
H  the Pier hostel – เดอะเพียร์ โฮสเตล 
(plattegrond, 11): naast het portaal dat de in-
gang van Fisherman’s Village aangeeft T  430 
012. Wifi.` Slechts 2 min verwijderd van de zee-
boulevard, aan de weg die ernaartoe leidt. Klein 
hostel met op de begane grond zes kamers met 
stapelbedden en op de bovenverdieping vier 
kamers met een groot bed. Modern en brand-
schoon. In witte tinten en met airco, badkamer 
en een fraaie flatscreen (in de kamers boven). 
Een goed adres in deze buurt waar de prijzen 
voor een overnachting vrij hoog liggen.

doorSneePriJS tot ietS LuXueuzer
(500-1500 baht of € 12,50-37,50)

H  Cactus – แค๊คตู้ส (plattegrond, 16):  iets 
buiten het dorp, naar het westen T  245 565 
o  cactus-bungalow.com. Wifi.` Twee rijen 
okerkleurige bungalows die haaks op de kust 
staan. De leiding is in handen van Jeff, een 
Fransman. Een tikje Zuid-Amerikaanse invloe-
den. Jazeker, je vindt er cactussen in de tuin, die 
de gasten privacy biedt. Kiezelvloer, bedden op 
een gemetseld plateau, badkamer en binnenin-
richting van degelijke kwaliteit. De prijs hangt 

af van het comfort en de ‘staat’ van de kamer. 
Café-restaurant aan het strand, met biljarttafel. 
Goede prijs-kwaliteitverhouding.
H  Free house bungalow – ฟรีเฮ้าส์บังกะโล 
(plattegrond, 16):  naast Cactus T  427 516 
:  info@freehousesamui.com. Wifi (in het res-
taurant).` Uitgebaat door een heel bescheiden 
en aardige familie. Fraaie bungalows met ook 
hier een goede prijs-kwaliteitverhouding, welk 
type je ook kiest. Ze staan opgesteld aan beide 
kanten van een laan met struiken. De bunga-
lows van hout en met koud water en ventilator 
zijn de goedkoopste; de andere van wit metsel-
werk hebben warm water, tv en airco en kosten 
tweeënhalf keer zoveel. Keurig interieur dat tot 
in de puntjes is verzorgd. Leuk restaurantje aan 
het strand, gerechten uit de streek en ook pizza.

LuXueuS 
(1500-3000 baht of € 37,50-75)

H  eden bungalows – ร้านอาหารอีเดน 
อีสาน (plattegrond, 11):  in de hoofdstraat, 
naar het midden van het strand toe, midden in 
Fisherman’s Village T  427  645 o  edenbun-
galows.com. Wifi.` Dit etablissement wordt ge-
rund door een Frans stel. Kamers rond een klein 
zwembad met blauwgroen water of bungalows 
in een prachtige, tropische tuin met fontein. De 
traditioneel en sober ingerichte kamers zijn heel 
aangenaam, met overal bloemetjes. De bunga-
lows (van verschillende grootte) zijn volgens de 
lokale stijl aangekleed, maar ook daar getuigt 
het interieur van goede smaak: terracotta op de 
vloer of parket en een douche onder een dak-
raam. Goed comfort. Ontbijt met croissants en 
stokbrood. Gezellige bar waar de stamgasten – 
Franssprekende expats – zich verzamelen rond 
de biljarttafel.
H  the Lodge – เดอะลอดจ์ (plattegrond, 
11): bijna tegenover Eden Bungalows T  425 
337 o  lodgesamui.com. Wifi.` Een charmant en 
stijlvol gebouw (type Chinees-Thaise koop-
manswoning) met een handvol gezellige en 
comfortabele kamers (airco, flatscreen, klam-
boe, kluisje, minibar …) die met smaak zijn in-
gericht. Mooie meubels van exotisch hout. Han-
dig: twee gezinskamers die nauwelijks duurder 
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zijn dan de andere. Overal uitzicht op zee, maar 
onze favoriet is toch de kamer op de eerste ver-
dieping met een balkon dat uitsteekt boven een 
mooie kokospalm. Het strand ligt aan je voeten.
H  L’hacienda – ลาเซียนดา (plattegrond, 
17): oostelijke zijde van het dorp T  245  943 
o  samui-hacienda.com. Neem bij de zeebou-
levard (ter hoogte van de oude losplaats) de 
straat aan je rechterkant. Korting van 10% als je 
rechtstreeks bij hen reserveert. Wifi.` Klein hotel 
van twee verdiepingen in een Spaans aandoen-
de stijl en met een receptie die je uitnodigt bin-
nen te komen. Acht spierwitte kamers (met ac-
centen van blauw, geel, oranje …) met een zeer 
geslaagde inrichting. Tegenover de zee en aan 
de straatkant (slechts twee; minder duur, maar 
ook minder aantrekkelijk). Balkon, tv, minibar, 
airco en badkamer met kiezelversiering. De 
twee kamers op de begane grond, langs het wa-
ter, zijn echt top! Kers op de taart: een micro-
zwembad op het dak, met panoramisch uitzicht. 
Je wordt er in het Frans ontvangen. Vermijd om 
hier op vrijdag te logeren, want dan blijft de bar 
aan de overkant tot laat open …

heeL LuXueuS 
(meer dan 3000 baht of € 75)

H  eden beach bungalows – อีเดน บีช 
บังกะโล (plattegrond, 16):  langs het strand, 
ten westen van Fisherman’s Village, naast hotel 
Cactus en de Free House Bungalows T  425 300 
o  edenbeachbungalows-samui.com. Wifi.` 
Rustig, luxueus en karaktervol. Dit complex be-
staat uit bungalows die netjes op een rij staan 
langs beide kanten van een uitermate verzorgde 
laan met heel veel groen. Helemaal achteraan 
bevindt zich een fraai zwembad met overloop en 
een stijlvol restaurant met houten meubilair. 
Overal veel licht en een doordachte inrichting. 
De luxueuze en verzorgde bungalows verschil-
len van grootte. Deze zijn helemaal wit en heb-
ben een dak van palmbladeren. Zen-sfeer. Ge-
raffineerd geheel dat toch knus en gezellig is. 
Rust gegarandeerd. Een goed adres!
H  zazen boutique resort & Spa (platte-
grond, 16): helemaal ten westen van Bo Phut 
T  425  085 o  samuizazen.com. Reken op 

minstens 6000 baht voor een tweepersoonska-
mer. Wifi.` Crème de la crème. Bungalows in een 
prachtige, tropische tuin met fonteinen en wa-
terpartijen of aan het helgele strand. Mooi inge-
richt, à la feng-shui, en uitstekend uitgerust. 
Een echt paradijs. Zwembad en aangelegd 
strand. Rustig gelegen. Het bij de kamerprijs 
inbegrepen ontbijt is een heus festijn! Superro-
mantisch restaurant dat het plaatje compleet 
maakt!

ETEN

heeL goedkooP tot goedkooP 
(minder dan 150 baht of € 3,75)

N  French bakery – บูรองเชอรี่ย์ (platte-
grond, 11): aan de weg naar Fisherman’s Villa-
ge, rechts (2  min lopen van het strand) 
T  430 408. Geopend ma.-za. 6.30-15.00 u.` Een 
echte Franse bakker waar je authentieke, heer-
lijke luxe broodjes kunt kopen. Je kunt er ook 
koffiedrinken.
R  malee restaurant – เตี๋ยวเด็กเกาะ (plat-
tegrond, 11):  10  min van de French Bakery 
T  092 207 28 48. Dag. geopend 10.00-20.00 u.` 
Het adres bij uitstek voor de kleine honger 
‘s middags: heerlijke soep en helemaal niet duur 
(probeer de tom yam met spareribs!), maar ook 
pittige salades, rijstschotels of noedels  … Je 
eet in een kleine zaal die opgeluisterd is met 
rekken en die open is aan de straatkant.

doorSneePriJS tot LuXueuS 
(150-600 baht of € 3,75-15)

R  Starfish and Coffee restaurant – ร้านอา
หารสตาร์ฟิชแอนด์คอฟฟี ่(plattegrond, 11): 
aan de straat van Fisherman’s Village T  081 
979 44 31. ‘s Middags en ‘s  avonds geopend.` 
Als Aladdin Jasmine voor een etentje zou uitno-
digen, zou hij haar hier mee naartoe nemen! De 
vriendelijke obers werken in een fraai decor dat 
lijkt op een Andalusisch paleis met een Ara-
bisch tintje. Alles is met rood bekleed en 
’s avonds is het er zo romantisch als je je maar 
kunt wensen, met zachte muziek en gedempt 
licht. De goede smaak vind je ook in de keuken, 
waar uitstekende Thaise gerechten worden 
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klaargemaakt voor een schappelijke prijs. Verse 
vis. Aanraders: de curryschotel met schaal- en 
schelpdieren, de visgerechten en het geflam-
beerde fruit. Aangenaam terras met kaarsen op 
de tafels en met uitzicht op zee. Dit restaurant 
verdient een pluim.
R  gusto – กุสโต เรสโตรองต์ พิซเซอเรีย 
(plattegrond, 11): in de dorpsstraat, voor Star-
fish T  425 277. Dag. geopend 13.00-23.00 u.` 
Hier vind je veel Italiaanse restaurants. Wij heb-
ben gekozen voor dit adres en we hebben er 
geen spijt van gekregen. Aangename omgeving 
en leuke sfeer ‘s  avonds. Authentieke en ver-
zorgde trans-Alpijnse keuken: dampende pasta 
(de spaghetti met schaal- en schelpdieren in 
een broodkorstje is verrukkelijk!), knapperige 
pizza’s, verse salades  … Het geheel wordt in 
goede banen geleid door een sympathiek team 
van Thaise serveersters, onder het wakende 
oog van de Italiaanse eigenaar en zijn vrouw.
R  Café 69 (of Sixty-nine; plattegrond, 14): 
aan de hoofdstraat T  960 293. Geopend ma.-
za. 13.00-22.00 u.` De ligging aan de rand van de 
weg (vermijd het terras!) is niet het sterkste punt 
van dit restaurant, maar over al het andere 
heerst er unanimiteit, te beginnen met de kwali-
teit van de keuken (hedendaagse Thaise gerech-
ten) die de smaakpapillen echt wel in vervoering 
brengt! Dumpling van eend, Thaise sushi, krab 
met saus van zwarte peper, tempura van scampi, 
taart met curry van kip … Je weet niet wat te 
kiezen, want alles lijkt en ís ook lekker. Keerzijde 
van de medaille: het zit hier vaak vol (er zijn ook 
weinig tafels). Reserveren dus of je moet kunnen 
wachten ... Sympathieke eigenaar.

IETS DRINKEN

D  Coco tam’s – โคโค่ แทมป์ (plattegrond, 
11): aan de westkant van Fisherman’s Village, 
op het strand. Dag. geopend 13.00-1.00 u.` Dikke 
kussens en lage tafels om je rustig neer te vlijen 
en te genieten van een biertje op het ritme van 
boeddhamuziek. Zo cool!
DN  billabong Surf Club bar & grill – บิล
ล่าบอง เซิร์ฟ คลับ บาร์แอนกรี (plattegrond, 
11): in de straat van Fisherman’s Village, naar 
het midden toe T  430 145. Dag. geopend 9.00-

1.00 u (of later). Happy hour 16.00-22.00 u.` Je 
kunt dit adres niet missen, vooral ‘s avonds niet, 
want dit is een van de drukste plekken van het 
dorp. Een Australische sportpub waar heel wat 
bier vloeit. Aan de muur een verzameling shirts 
en foto’s van sporters. Ook heel wat lekkere 
hapjes. Je kunt er de hele dag ontbijten. In het 
seizoen elke avond (behalve woensdag) groep-
jes muzikanten. Ernaast ligt the Frog & gecko 
Pub: nog een leuke bar, ondergebracht in een 
oude, volledig houten visserswoning.
D  karma Sutra (plattegrond, 11): bij de in-
gang van Fisherman’s Village, tegenover de 
aanlegsteiger T  425 198. Dag. geopend 8.00-
2.00 u. Wifi.` Twee open zalen aan beide kanten 
van de straat, geschilderd in het roze en het 
paars en ingericht met oude, houten meubels. 
Ideaal om een kopje koffie, een biertje of een 
cocktail te drinken en een hapje te eten (verruk-
kelijke broodjes) of een blaadje te lezen. Com-
fortabele banken met zachte kussens. Heel ont-
spannen en heel trendy!

WAT IS ER TE DOEN?

c  France Plongée (plattegrond, 11): aan de 
weg die de hoofdstraat verbindt met Fisherman’s 
Village T  423 551 of 088 022 33 19 o  france-
plongee.com. Reken op minstens 5000  baht.` De 
enige Franse club op het eiland, gerund door de 
sympathieke en betrouwbare Éric. Ook deze club 
gaat duiken bij Koh Tao. Alleen interessant als je 
zelf niet naar dat eiland gaat.

WAAR LAAT JE JEZELF 
VERWENNEN?

A  Spa ban Sabai – สปา บ้านสบาย (platte-
grond, 50): tussen Bo Phut en Big Buddha Beach, 
bereikbaar via de hoofdweg T  245  175 
o  ban-sabai.com. Reken op 1800 baht voor een 
klassieke Thaise massage van 2  uur.` In een 
sprookjesachtige omgeving: helemaal achterin 
een tropische tuin liggen enkele zalen en massa-
geruimten. Het enige achtergrondgeluid is de 
branding van de zee (vlakbij). Ruim aanbod van 
behandelingen en massages, durend van een half-
uur tot 6  uur, en ja zelfs meerdere dagen. Alle 
prijzen staan op de website.
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BIG BUDDHA BEACH

Big Buddha Beach − หาดพระใหญ่่

Een mooi strand dat vooral bij zonsondergang schitterend is. Enkele vissersboten en 
slechts een handvol toeristen. Toch zul je je er niet alleen voelen, want de weg loopt er 
vlak langs en de luchthaven is er in vogelvlucht slechts 2 km vandaan (het geluid van de 
overvliegende vliegtuigen is onuitstaanbaar). We vermelden dan ook geen overnach-
tingsadressen.

ETEN

R  big buddha restaurant – ร้านอาหารบิ๊ก 
บุดดา (ร้านอาหารพระใหญ่) (plattegrond, 
33): rechts van de trap naar de Big Buddha 
T  089 494 12 81. Dag. geopend 8.30-18.00 u.` 
Je moet door de winkel die open is aan de 
straatkant en voorbij het huis met salon en keu-
ken om uiteindelijk te belanden bij de paar ta-
fels die uitkijken over de lagune. Je eet er zoals 
thuis, helemaal niet duur.

WAT IS ER TE ZIEN?

X  big buddha – พระใหญ่ (plattegrond, 40): 
rechts van het gelijknamige strand. Dag. geopend 
6.00-20.00 u. Gratis toegang. Parkeerterrein en 
winkeltjes.` Een gigantische, kitscherige boeddha 
van bladgoud, in 1971 gebouwd op een overhel-
lende rots. In het klooster vlakbij leven monniken. 

Deze boeddha, verstoken van enige esthetische 
waarde, is vooral belangrijk voor het sociale leven 
eromheen. Voor het bezoek moet je degelijk ge-
kleed zijn. Je kunt ter plaatse bedekkende kleding 
huren. Opmerkelijk: je wordt gevraagd om een 
dakpan te signeren (in ruil voor een gift) waarmee 
dan op het juiste moment het dak van de tempel 
wordt opgeknapt. Boven heb je een spectaculair 
uitzicht.
X  Wat Plai Laem (plattegrond, 41): in de rich-
ting van Choeng Mon Beach (zie hierna).` Niet te 
missen vanaf de weg: twee overladen tempels en 
een hele reeks gigantische beelden die beschil-
derd zijn met helle kleuren. De ene tempel is ge-
wijd aan Boeddha, de andere aan een god met 
een onuitspreekbare naam die even lang is als zijn 
achttien  armen. Grappig en kitscherig, niet echt 
mysterieus. Ook hier gepaste kleding gewenst.

wat plai laem, twee grappige en kitscherige tempels 


