
Soliga veckor i Mae Phim 

   Under vintern har åtskilliga Drakenmedlem-
mar tillbringat några härliga veckor i Mae 
Phim i Thailand. Denna lilla ort ligger på lan-
dets östra kust, högst upp i Thailandviken. 
Temperaturen i skuggan håller stadigt 30 gra-
der och sjunker inte under 25 på nätterna. 
Kortärmat och kortbyxor eller tunn klänning 
är tillräckligt dygnet runt. 
   Inte bara vädret är soligt och hett, även ma-
ten är stark och smaklig. Mycket grönsaker, 
räkor och fisk blir det – för att inte tala om all 
den läckra frukten. Bäst smakar kanske 
mango och ananas, men det är också gott med 
vattenmelon, drakfrukt, lam yai, mangostan, 
brödfrukt, rambutan och rosenäpple. För att 
inte tala om durian, en läcker frukt som dock 
luktar så illa att det är förbjudet att ta med den 
in på hotell. Känd som stinkfrukt på svenska. 
   Resenärerna äter middagarna tillsammans, 
och ett antal utflykter, morgongymnastik och 
thailändsk massage ingår. Hotellet har en vac-
ker trädgård som når ner till havet, där den 
breda sandstranden och de höga vågorna loc-
kar till bad i det nästan 30-gradiga vattnet.  
En särskild finess är researrangörens gratis 
skytteltrafik genom byn varje halvtimme. 
   Finns det då inget att klaga på? Jo, givetvis 
har även den thailändska solen sina fläckar. 
Hotellets wifi kunde fungera bättre, och de 
flesta resenärerna tyckte nog att frukostarna 
kunde vara lite vassare. Och om det fanns fler 
än en boulebana skulle kanske Draken kunna 
ordna bouleresor hit. 

   Sammantaget är Mae Phim en alldeles för-
tjusande upplevelse. Du som är intresserad av 
att åka hit nästa vinter - kontakta Drakens 
reseansvarige, Lars Roxtorp, 070-646 91 33. 
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Kungsholmens egen Lars Roxtorp vakar över 
bouleturneringen. Kastar gör Marianne Lindell, 
medan Solveig Lewander och Birgit Pingel   
tittar på. 
 
Sista kvällen är det avskedsmiddag i solnedgång-
en i trädgården, intill stranden. Dags att säga ett 
känslosamt farväl till alla nyfunna vänner. 

 
 
 
 
 

 

 


