Hoteller i Bangok
Der er hele rejsen værd at finde et hotel som passer rejsens art, din
pengepung, samt behov.
Der er så meget at tage sig til i Bangkok, så at vælge et hotel med super lækre værelser
kan virke en anelse nytteløst, da din tid formentligt vil gå med sightseeing, shopping og
en hyggelig fugtig bytur.
Jeg bruger ALTID Agoda når jeg booker hotel.
Nævner i flæng de hoteller jeg har boet på, samt
lidt om nærområdet.
Hoteller

Rembrandt
Sukhumvit Soi 18
Ligger mellem Skytrain Stationerne Asoke og Prompong, tættest på Asoke.
Jeg har boet på hotellet 5-7 gange.
Mest som en base for et stop på 1-3 dage, hvor jeg har været på gennemrejse.
Egentligt synes jeg ikke at hotellet er specielt spændende, jo værelserne er dejlige
og rene, og generelt har hotellet en høj standard, men jeg mangler charmen som
man ofte finder på de små hoteller, hvor man efter nogle dage har lært at genkende receptionisten.
Deres morgen buffet er fin fin, og går man sulten herfra, så er der kun en at skyde
skylden på!
Her er asiatisk, europæisk og andet, som kan klargøre ens
krop til en krævende shopping tur i Bangkoks
mylder af liv, larm, lugte og mennesker.
Rembrandt har en pool, som er familie venlig.
Har aldrig benyttet den selv, men venner har fortalt, at den er god.
Booker du Rembrandt som ID psgr, så
husk linket på deres hjemmeside.
Pris:ID ca. 16-1700 Thb Pr dag.
Tæt ved Rembrandt
Tæt på Rembrandt ligger flere gode steder at besøge.
Overfor hotellet til venstre ligger en restaurant som hedder Lean On Tree.
Maden her er super, god størrelse på retterne, en Chang til 60 THB og smilende
tjenere. Jeg anbefaler deres stegte ris m/kylling, samt Chicken Cashew Nuts.
Til Lean On Tree er der tilstødende lokaler hvor man kan få den lækreste massage, til
de sædvanlige 2-500 Thb.
Til højre for hotellet ligger der flere hyggelige restauranter, hvor mange SASére
mødes, til en drink, samt god mad. Perfekt hvis man vil udveksle informationer om
spændende steder at besøge i BKK
Før du efter en travl dag går i seng, så byd dig selv på en lækker gang massage i en af de nærliggende
massage klinikker.
Pris fra 200-300 THB for en time i himmelen.

Hotel Mermaid Bangkok
Sukhumvit Soi 29
Mellem Skytrain stationerne
Asoke og Prompong.
Jeg har boet på hotellet 4-5 gange.
Mit hjem i Bangkok. Elsker simpelthen hotellet, deres
personale, ejere, værelserne, samt pubben.
Jeg har aldrig følt mig så godt tilpas på et hotel før.
Hotellet blev opført i 2011. Det har 69 værelser, som er
individuelt indrettede og udmykket i smagfuld Thai stil,
blandet med europæisk.
Værelserne er store og sengene er dejlige, ingen hårde
madrasser her, men god kvalitet hele vejen igennem.
Gulvene har ikke tæpper, hvilket ofte har generet mig på
eksempelvis Rembrandt.
Receptionen. De er yderst hjælpsomme med alt.
Mangler der noget, så fikser de det
og har du brug for information, om Bangkok, bustider,
markeder eller andet, så er de
utroligt hjælpsomme. De taler alle et acceptalt engelsk og et
smil er aldrig langt væk.
besøger du Mermaid, så besøg endelig deres pub. Den er suveræn. Det er stedet
hvor man mødes efter arbejde, får en kold Singha, Chang, eller Carlsberg.
Pas på klokken i baren…den er lumsk.
I baren kan man også møde ejerne af hotellet.
De er utroligt venlige og søde. De giver gerne råd om steder som er værd at besøge i
Bangkok. Hotellet har en mindre pool.
Læs om restauranten under Dining in Bangkok.
Tæt ved Mermaid.
På selve Soi 29 er der ikke meget at se.
Faktisk intet, men gå ned til Sukhumvit.
Drej til venstre. Fortsæt ligeud og find masser af steder som er værd et besøg.
På højre side kommer der en stor park, som hedder Benjaziri Park men det er efterhånden blevet en tradition at jeg
sætter mig i skyggen og får en sandwich, mens jeg ser thaierne knokle og dyrke motion, samtidig med at jeg tænker
mit.
35 grader….motion…nix, det koncept holder ikke……………….Idioter. 
Centeret Imporium ligger ved siden af parken, men jeg har været der én
gang og det er da et flot center, men sindsygt dyrt. Se anden guide.
Længere ud af Sukhumvit ligger der forretninger, som bliver billigere og
billigere des længere ud man kommer.
Jeg nåede sidst ud til Soi 45, og der var priserne faldet
omkring 10-15 procent på det jeg købte.
Jeg købte blandt andet en masse krydderier i de forskellige
supermarkeder.
Kostede ingenting….70-80,- THB
Breve med Chili pasta i mange afskygninger
100 g. 12 Thb = 2,- DKK
250 g. 26 Thb = 4,- DKK
400 g. 36 Thb = 7,- DKK
Tørrede chilier, chili pulver og mere.
Alt sammen sindsygt billigt.

Kommer man længere ind af Sukhumvit, mod MBK (Læs andet sted i denne guide) Så stiger priserne.
Noget andet jeg fandt langt billigere i området omkring Soi 45, var fremkaldelse af
billeder kontra priserne i Nana området (Soi 11) Det var mindst 30-40 pct billigere.
Jeg stoppede et par gange op ved kæden Au Bon Pain, som er en kæde af cafeer, i stil
med Starbucks, bare bedre i min verden.
Her er der utroligt rent og pænt, hvilket kan være tiltrængt, når man bevæger sig rundt i Bangkoks mylder af
mennesker og bilos.
Drejer man til højre ved Sukhumvit, så er der efter 20-25m en sportsbar, hvor jeg
ofte ender, på vej i byen, eller på vej hjem. Det er en sportsbar, hvor de viser
fodbold og andet. Deres køkken er godt, og er du til tysk/belgisk mad, så bestil lystigt.
På hjørnet overfor Soi 29 (Modsatte side) der ligger et lille gadekøkken…
spiste der en sen nat…STOR FEJL. Fik den ondeste mave.
Bare en service meddelelse.
3-400 M længere inde finder man Skytrain Stationen Asoke, som giver adgang til
resten af Bangkok. Let og bekvemmeligt.
I gå afstand til Mermaid, ligger også bargaden, skrige gaden, Soi Cowboy.
(Læs andet sted i guiden.

Manhattan
Sukhumvit Soi 13
Et 3 stjernet hotel, som er ganske udmærket. Boede der i Oktober 2011 i 5-7
dage. Kommer ikke til at bo der igen, da det ikke var noget specielt, og fordi at jeg
har opdaget andre og bedre steder.
Hotellet kostede 1100-1200 Thb pr nat m/morgenmad. En ganske god pris, men det
lå tæt på Sukhumvit i et område hvor der udenfor hotellet var gadeboder,
gadekøkkener, prostituerede og et virvar 24/7. Ikke min stil, og som sagt, så kommer
jeg ikke der igen. Men ikke dårligt til prisen.

Honey House 2
Sukhumvit Soi 22
Kort og godt………et hotel jeg tog på da jeg skulle bruge et dag rum, da Mermaid ikke
havde et ledigt værelse, og jeg bare skulle have et sted at stille baggage, samt sove
nogle timer inden jeg skulle flyve hjem.
UNDGÅ……….

Honey House 1
Sukhumvit Soi 22
Igen et hotel jeg tog som et dag rum (800 Thb) da jeg bare skulle have et sted
at stille baggagen, samt sove lidt før hjemrejsen….
Langt bedre end Honey House 2, men jeg endte op i hotellet 2 overnatninger
da Bangkok blev oversvømmet, blev syg af deres dårlige aircon, og udenfor
vinduet hang et stort gult-grønt-lilla neonskilt som blinkede hele natten,
Overfor var der en bagudgang til en bar, hvor 2 barpiger på et tidspunkt kom op at slås.
Jeg endte med at bo der 2 dage, da der var oversvømmelse på vejene til lufthavnen.
Når det så er sagt, så er Sukhumvit Soi 22
ganske sjov, med en masse cafeer, barer.
Min favorit bar/musiksted ligger der. Mere om det i Guide til natteliv i Bangkok.
Honey House 1, har den skønneste lille restaurant som jeg klart kan anbefale.

Regency Palace
Soi 22
Indisk/Pakistansk ejet hotel.
Det var super billigt og passede mig fint, da jeg bare skulle overnatte i 24 t.
Værelset var stort, og for 20 år siden, sikkert lækkert. Nu var det forfaldent og havde en lugt af mug.
Hotellet blev klart brugt af pakistanske/indiske handlende, da der flere steder udenfor værelserne var de sædvanlige
poser/tasker med t´shirts og andet. Det gav et lidt rodet billede af hotellet.
Ok løsning hvis man skal have et billigt godt sted at bo.
Restaurant. Spiste der ikke, men gik i stedet ud i gadebilledet, hvor der ligger utallige dejlige restauranter.

