
Khanom – en af Thailands mest velbevarede hemmeligheder
Nyd Khanoms rolige og betagende kyst i det sydlige Thailand, der endnu ikke er en udpræget turistdestination. Distriktet er en
uspoleret oase for natur- og kulturelskere, og det tilbyder nogle af landets mest fantastiske strande, vandfald, øer og
kulinariske oplevelser. 

Khanom er en
lille og stille by i Nakhon Si Thammarat – provinsen der grænser op til de mere velkendte provinser Surat Thani, Krabi og Trang. Det er en
charmerende destination uden for travle turistområder med en lang kystlinje langs Den Thailandske Golf med lange, flotte strande, uspolerede
grønne skove og en enestående kulturarv. Her er en guide til en af Thailands skjulte perler.



Endeløse
strande
Hvis man skulle beskrive Khanom, skulle det være som den næsten perfekte stranddestination – et skjult paradis langt fra natteliv og
shopping. Vi kan nævne utallige strande langs Den Thailandske Golf. Nadan Beach er ni kilo lang og en af de længste strande i Thailand. I
nærheden ligger Nai Phlao, der er en kortere strand, men lige så stille og rolig som Nadan. Stranden Thong Ching ligger nord for Nadan og er
en drøm, der går i opfyldelse for dem, der er på jagt efter stilhed og uspoleret natur. Stranden Kwang Pao i det nordlige Khanom er godt
beskyttet og halvmåneformet – en fantastisk destination for dem, der vil slappe af. Hvis man rejser længere sydpå, i Sichon-distriktet, kan man
fra stranden Hin Ngam se betagende og usædvanlige klippeformationer – den perfekte destination hvis man vil slappe af med en god bog med
trækronerne som parasol.

Spændende
naturoplevelser
Ingen tur til Khanom er fuldendt uden en bådtur for at se de lyserøde delfiner, der er områdets særlige attraktion. Delfinerne plejer at holde til i
bestemte områder ud for kysten, og du får dem sandsynligvis at se, hvis du tager på en tur med en af de lokale bådførere. Fortsæt turen med
at se øerne, der omgiver Khanom – det bliver helt sikkert en oplevelse med mindre trængsel end på de almindelige øture. Tag på en vandring
med en imponerende udsigt over vandfaldet Krung Ching i Khao Luang National Park – en park, som er kendt for utallige vandfald, der er
spredt ud over hele nationalparken. Kajakroning i mangroveskoven er yderligere en måde at opleve naturen på og se forskellige fugle, fisk og
smådyr.



smådyr.

Lækre lokale retter og drikkevarer
CC Beach Bar & Restaurant er den første strandbar i byen Khanom, og den giver gæsterne mulighed for at slappe af i en hængekøje med
en drink i den ene hånd og lækre BBQ-retter i den anden, mens solen går ned.
Adresse: 28/1 Moo 6, Ban Na Dan
https://www.facebook.com/ccbeachbar/

Khanom Espresso er det helt rigtige sted for dem, der er på jagt efter en kop ægte kvalitetskaffe. Cafeen er beliggende i byen Khanom, og
menuen fokuserer på espresso-baserede drikkevarer, inklusive lækre cappuccinos og americanos, men den er også base for rejsendes
kontorer på farten.
Adresse: 118/24 Moo 4
https://www.facebook.com/Khanomespresso/

Summer
Beach Khanom har en enestående atmosfære med en fantastisk udsigt over stranden Khanom. Menuen fokuserer på lokale, friskfangede
fisk og skaldyr, lækre burgere og bøffer.
https://www.summerbeachkhanom.com/
Adresse: 37/4 Nadan Beach Khanom



Indkvartering, der passer alle
Khanom Hill Resort er et lille boutique-resort med kun 15 udlejningsenheder fordelt på private huse, bungalows og lejligheder, der er
beliggende lige ved stranden. Det er to søstre, som driver resortet, der har en afslappet atmosfære, hvor moderne og traditionel thailandsk
indretning mødes.
Adresse: 60/1 Moo 8 Khanom
http://khanom.de/en/

Aava Resort
er et paradis, der er omgivet af svajende kokospalmer, frodige landskaber, kalkstensbjerge og uspolerede strande. Resortet blev grundlagt af
en finsk dame, og det er beliggende lige ved den afskærmede strand Nadan – en af landets mest fantastiske strande. Resortets stil er frisk,
unik og i harmoni med naturen og tilbyder både bungalows og villaer.
Adresse: 28/3 Moo 6 Nadan Beach Road,
https://www.aavaresort.com/



Le Pes Villas
blev grundlagt af en ung, kvindelig iværksætter, og hotellet opmuntrer sine gæster til at komme ud i naturen og tilbyder et lynkursus i Khanoms
kultur. Denne herlige oplevelse er kun en kort spadseretur væk fra stranden og fiskerlejet, og resortet er meget opsat på at skabe et sted,
hvor man kan slappe af og nyde dyrebare øjeblikke.
Adresse: 24/45 Moo 8 Thong Nian
http://www.lepesvillas.com/

Sådan kommer du til Khanom
Du kan komme til Khanom ved at flyve til Bangkok og derefter tage et indenrigsfly til Nakhon Si Thammarat Airport eller Surat Thani Airport.
Derfra er der 70-80 kilometer til Khanom. En anden måde at kommer dertil på er at flyve til Krabi Airport og derefter køre i bil i tre timer. Eller
hvis du allerede befinder dig i Koh Samui, kan du bare tage en privat båd over til Khanom eller færgen til Nakhon Si Thammarat og derefter
bil.
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Om Thailands turistbureau
Tourism Authority of Thailand (TAT) blev grundlagt i 1960 og var den første organisation i Thailand med særligt ansvar for at fremme turismen
i landet. Det thailandske turistbureau i Stockholm blev etableret i 2002 og er ansvarlig for de nordiske og baltiske lande. Det thailandske
turistbureau tilbyder rejseinformation til borgere, rejsebureauer og pressen og arbejder også på at motivere indbyggerne i de nordiske og
baltiske lande til at rejse til Thailand. Læs mere på http://dk.tourismthailand.org/home I 2017 sætter TAT fokus på provinsen Nakhon Si
Thammarat, der er et charmerende alternativ til de travle turistområder. Provinsen ligger i det sydlige Thailand og har en lang kystlinje langs
Den Thailandske Golf med flotte sandstrande, uspolerede grønne skove og en enestående kulturarv. Nakhon Si Thammarat er virkelig en
skjult perle for natur- og kulturelskere, og dens historie går tilbage til det andet århundrede e.Kr. 


