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Bangkoks bedste bar
Oplev toppen af verden
i Thailands hovedstad

Verdens bedste kombination af sjus og udsigt.

Tekst og foto: Camilla
Cornelius

------------------------------------

A

ldrig har en sjus givet
den samme fornemmelse. Ikke nok med at
den perfekt blandede Mojito
arbejder sig gennem kroppen og efterlader en skøn
stemning af ’glad i låget’.
For første gang oplever
jeg også en nogenlunde
frisk brise i den ellers så
hede, forurenede og fugtige
thailandske hovedstad. Og
så er der lige udsigten.

Vi befinder os på Sky Bar
– en bar på 63. etage på Hotel Lebua State Tower, der
udmærker sig ved, at den
ud over at være et af de højeste udsigtspunkter i byen
også befinder sig udendørs.
Der er derfor direkte udsigt til Bangkoks pulserende natteliv. Dog så højt oppe, at man ikke oplever larmen fra den voldsomme trafik og de insisterende
sælgere og taxachauffører,
som ellers kan gøre enhver
en smule gak.

Det eneste, man ser, er
smukt oplyste både på floden Chao Phraya River og
blinkende lys fra byen, der
aldrig sover.

Gode priser
Før vi endte i baren, der
nærmest hænger ud over
bygningen, spiste vi en lækker middag på restaurant
Sirocco.
Restauranten ligger på
samme etage og er også
udendørs. Man føler sig
nærmest som en prinsesse,

når man går ned ad den store trappe, der markerer indgangen.
En skøn jazzsangerinde
med band løfter stemningen
til et absolut højdepunkt, og
vi fik ikke engang et chok,
da regningen skulle betales.
En forret, hovedret, øl og
kildevand til lidt under 800
kroner for to personer.
Prisen på drinks varierer,
men man kan sagtens få en
god kæp i øret for et par
hundrede.
cacor@eb.dk

Put med Brian
Natasja Broström
Maden er yderst delikat i restaurant Sirocco.

Nyt Sunwing på Phuket
Det succesrige familiekoncept, Sunwing, breder sig.
I vinteren 2009 åbner
Spies endnu et familieresort på en af danskernes absolutte yndlingsøer, thailandske Phuket.
Resortet er nummer
to i rækken og vil blive
anlagt på den populære
Kamala Beach nord for
Patong.
Stedet med navnet Kamala Beach vil have 14
almindelige værelser og
300 suiter af høj klasse i
en række bygninger i
en have med et meget
stort poolanlæg.
Den nærliggende

strand er børnevenlig
med forholdsvis lavt,
azurblåt vand.
Når vandet ikke længere trækker, vil der
være en lang række
små restauranter i nærheden, blandt andre La
Tasca med thai-inspireret menu og blot få kilometer ind til Patongs
mange fristelser.
Ellers er der thaimassage for trætte, danske
kroppe, fitness-center
for de aktive og et MiniLand til de mindste.
Sunwing Resorts findes i dag ved Bangtao
Beach på Phuket.
nat
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Danmarks boksebamse
nummer et, Brian Nielsen,
har gjort alvor af sin store
golfglæde og er gået ind i
rejsebranchen.
Den tidligere bokser har
oprettet firmaet Brian Nielsen Golf, der skræddersyr
golfrejser til den spanske
solkyst, og hjemmesiden af
samme navn er i skrivende
stund open for business.
– Jeg elsker jo golf, og da
en rar dame på en af mine
mange ture til Malaga
spurgte, ’hvad venter du så
på?’ så var det jeg tænkte:
Jamen, det er sgu da det,
jeg skal! siger Brian Niel-

Brian Nielsen, her sammen med Mikkel Kessler,
har åbnet firmaet Brian
Nielsen Golf, som kan
sammensætte en golfferie ved Spaniens Solkyst. FOTO: BJØRN STIG HANSEN

sen til Ekstra Bladet Ferie.
Hjemmesiden mangler et
par detaljer i at være helt
færdig, men interesserede
kan allerede nu læse om
områdets mange muligheder, om restauranterne i
området samt booke bil, hotel og golfbane.

Golf i en uge
Prisen ligger på 2500 til 2600
kroner per person, og det er
med bil, lejlighed og golf i
en uge.
– Du dukker bare op i
lufthavnen, hvor bilen er
klar til dig, forklarer Brian
Nielsen, men skynder sig at
tilføje, at der lige skal en
flybillet oveni.
Siden Danmarks folkeligste bokser lagde handskerne på hylden i 2002, har den
spanske kyst trukket, og
Brian Nielsen nyder i dag
de varmere spanske himmelstrøg i Calahonda.
Læs mere på briannielsengolf.dk.
nat@eb.dk

