Isan, Khon Kaen i Nordøst Thailand.
D. 12/3-2016
Hvis man skulle få lyst til at besøge et
anderledes Thailand, hvor man som turist ikke støder ind i 100 vis solhungrende vesterlændinge, piv-stive
russere eller hundredevis af kinesere med selfie´stænger.
Så kan Nord-øst Thailand være et sted at besøge.
Jeg er gift Thai og har besøgt mange at turist magneterne, og er slet ikke
færdig med at ligge på stranden og sole mig. Jeg er heller ikke færdig
med at besøge Bangkoks pulserende trafik og sindssyge shopping
muligheder.
Men når jeg besøger Thailand, så elsker jeg at besøge Isan.
Klimaet er anderledes, her er renere og jeg oplever luften som mindre
fugtig.
Jeg er selvfølgelig utroligt privilegeret over at være thai gift, da det
giver mig muligheder, som turister normalt er foruden.
Isan er Thailands største landsdel, som grænser op til Laos, derfor er
menneskene tæt knyttet til både Laos
og Thailand. De taler et blandet sprog af Thai og Lao.
Isan er kendt for at være Thailands fattige del, men er også den del, som
har den hurtigst voksende økonomi.
Livet er hårdt for lokalbefolkningen og de må hver dag slide hårdt for at få tingene til at hænge sammen.
Ikke desto mindre er de folk, jeg har mødt utroligt søde
og hjælpsomme.
Isan er for mig, det rigtige Thailand. Jeg får under hvert
besøg ufatteligt mange
oplevelser for livet.
Skitserer kort her, hvorfor at Isan er et besøg værd.
Klik på billedet og se en meget mærkelig video.
Ha ha.

Shopping: Her er masser af muligheder.
Man kan købe lokalt fremstillede ting, som silke, trævarer, sko, tøj
buddha figurer og alt muligt.
Hvis du vil købe fake varer kan det lade sig gøre, men det er
slet ikke som i Bangkok.
Hver by med respekt for sig selv har et ugentligt marked.
Her handler de tøj, mad, drikkevarer, husdyr og andet.
Jeg elsker at gå rundt på disse markeder og kigge.
Her er ikke så meget at handle, men de synsindtryk jeg får
er både sjove og anderledes.
En t´shirt kan man altid finde og måske et par sko, som
kan kasseres når ferien er slut.

VIGTIGT. Hvis du besøger et af disse markeder og bliver sulten, så
tænk dig godt om. Maden har ofte stået i solen i mange timer, og da der er tale om kylling og svinekød, kan
man komme galt afsted.
Hvis du alligevel vælger at spise her, så vælg noget, som de forbereder mens du kigger på. Og helst
friturestegt. Så burde alle bakterier være dræbt.
 Maden smager fortrinligt og koster næsten ingen penge.
Mad: Maden er anderledes i Isan. Man kan sagtens få traditionelt Thai mad, der er masser af gode
restauranter i hovedbyerne, men kommer man udenfor, så begynder det at snerpe lidt ind.
Isan food er meget mere rustik, end den thai-mad vi kender.
De spiser ting, jeg ikke troede var mulige at få ned.
På menu kort kan man sagtens finde rotter, insekter, småfugle, slanger og andet, som jeg personligt ALDRIG
ville sætte tænderne i.
Prøv at google ordene Isan Food……check billeder. Hmmmm jeg siger spændende…………..
Men lad det ikke skræmme dig, der er masser af spændende at prøve.
Mad som der kan anbefales af traditionel Isan-Food er blandt
andet denne fisk.
Aner ikke hvad den hedder, men den fås overalt.
Den er fyldt med blade og krydderier.
Kødet er utroligt lækkert og man er fri for at få ben i munden.
Jeg er normalt ikke vild med sea-food, men denne fisk er lækker.
Løfter man skindet, er den fyldt med hvidt kød, som har en
lidt kyllinge agtig konsistens. Mums.
Der følger en masse tilbehør med, chilisauce, rice-nudles og andet.
Derudover spiser de meget svinekød i Isan.
De elsker en fedt-kant, hvilket vi europæere jo ikke er vilde med,
med mindre det er på en flæskesteg, eller stegt flæsk.
Når jeg er i Isan, så holder jeg mig normalt til kylling.

Isan food er ofte sindsygt stærkt. Check dette.
Det er en ret, min kone elsker.
Papaya salat.
Det er er salaten fra helvede for mig.
Den er vindstyrke 100 indenfor chilismagning.
Fyldt med chili, fiskesauce, krabber, peanuts og meget andet.

Restauranter i Khon Khan.
Der er spisemuligheder på ethvert gadehjørne.
Du kan finde trendy steak huse, eller italienske restauranter.
Vi søger som oftest ikke efter noget specielt, men dropper bare ind hvor vi synes det ser godt ud. Er stort
set aldrig blevet skuffet.
Priserne er yderst rimelige efter thai standarder.
I området omkring Kosa Hotel, er der masser af gode spisesteder.
Har fundet disse videoer om mad i Isan.
Klik og du bliver sendt til Youtube, hvis du er on-line.
159,- THB for en stor buffet på T-Bone steak house.
Steakhouse og Vietnames food……………W/Rat. 
Klik på billederne. Ctrl+click
Food Mall. (Klik) Jeg har spist her flere gange, det er super lækkert og billigt.
Der er som tidlige nævnt masser af spisemuligheder i Khon Kaen og andre storbyer i Isan.
Sightseeing i Khon Kaen og omegn.
Det er klogt at tage udgang i Khon Kaen, og så undersøge hvad der er at udforske i området.
Forbered din tur til Isan, mange turist steder er selv på nettet lidt svære at finde.
Her er en liste over hvad jeg kan anbefale.
Bor du/i i området omkring Kosa/Charoen Thani hotellerne, så er der et mindre shopping mall som kan
være en adspredelse.
Men er du i Khon Kaen, så anbefaler jeg det store tempel som hedder
Nong Waeng Temple (Youtube Video) Klik)
Det er vistnok på 9 etager, hvor hver etage har sit eget tema.
Det fungerer også som museum.
Jeg har dog ikke fået noget som helst ud af at kigge på gamle krukker og buddha figurer.
Men nyder i stedet den skønne udsigt.
Men det er et meget fredfyldt sted, hvor thaierne kommer og finder fred i at ofre nogle bath og bede.
Min kone og jeg kigger altid forbi og gør det også næste gang. Man skal ud på en længere gåtur for at
komme helt op på toppen.

De 9 etager kan tære på energien, så husk vand. Når man dog bevæger sig op, så er udsigten på hver etage
dog flottere og flottere og er vejret klart, så er det udsigt til hele Khon Kaen og omegn.
Super fed billig (Gratis) oplevelse.
Ved siden af templet (Bagudgangen) er der en lille park, som ligger ned til vandet. Den er et hurtigt besøg
værd. Det er muligt at købe mad i nærområdet og indtage den i parken.
Ved templet er der også enkelte gadekøkkener. Vi spiste der sidst. Kostede 5-6 kr for lækker en ret.
Husk kamera, for her er mange muligheder for at tage postkort agtige billeder.
Ubonrat Dam.
Et stort område som jeg slet ikke kender nok til at kunne uddybe, så hvis nogle af Thai-Vip kan tilføje nyt
om, så er i mere end velkomne til at skrive.
Jeg mødte første gang min kones familie, da de kom og hentede os i en pick-up. Vi var ca. 14 mennesker i
en bil og de ville vise mig Isan. Køreturen er fra Khon Kaen til Ubonrat Dam, ca. 1 time. Vi parkerede i en
park, hvor der var store dinosaur figurer. De havde medbragt en store måtter, som vi sad på, og vi bestilte
en masse mad. Jeg ved ikke hvor maden kom fra, men der stod pludselig en dame med nogle menu-kort.
Familien bestilte og i løbet af 15-20 minutter, begyndte det at vælte ind med fantastisk Thai mad, som vi
indtog på de medbragte måtter.
Vi spiste for ca. 400 DKK 14 mennesker. Alt incl. Drikkevarer, is til børnene, stegte ris, chilistegte rejer, fisk,
kylling, råt oksekød, dybstegt kylling, papaya salat og meget mere. Havde en fantastisk dag.
Derefter kørte vi op på et bjerg, som havde den vildeste udsigt over søen/dæmningen. Vi besøgte 2
templer, som lå ufatteligt idyllisk med udsigt over søen, bjergene.
Mens vi kørte hjemad, så jeg flere steder jeg gerne ville have set, men måtte følge familien. 
Vi passerede hvad jeg senere har hørt, er en af Thailands
bedste golfbaner.
Alt sammen i området omkring Ubonrat Dam.
Jeg har været der flere gange og opdager altid nye steder.
Klik på billedet til venstre for en flot video.

Hoteller i Khon Kaen området.
Khon Kaen er hovedbyen, hvor lufthavnen ligger.
Byen har ca. 140,000 indbyggere.
Når jeg skriver klik….skal du lave Ctrl-klik
Klik Pullman
Byens luksus hotel.
Det koster ca 375-400,- for en overnatning m/morgenmad.
Der er pool, og alt er lækkert. Et tilsvarende hotel i Europa ville koste kassen.
Hotellet ligger midt i byen og har adgang til templer, restauranter og markeder.
Acharapon og jeg har boet 100 fra dette hotel og området er ganske fint.
Klik Kosa
Hotellet hvor vi har boet 2-3 gange. Det er ganske fint og koster ikke ret meget. Deres morgen buffet er ok
stor. Vi har aldrig brugt deres pool, eller andet. Det ligger midt i smørhullet og er fint.
Der er i gå afstand til lækre spisesteder og gode shopping muligheder.
Pris 235 DKK for et godt værelse m/Morgenmad(Byens bedste)
Klik Charoen Thani Hotel
Lækkert hotel, som ligger tæt på Kosa, og tæt på shopping muligheder.
Morgenmaden nåede vi ikke, men den var / er sikkert som alle andre hoteller i Thailand, ganske lækker.
Pris 235,- DKK for et dobbeltværelse m/morgenmad.
Klik Glazier Hotel
Glazer hotel ligger 200 M fra de ovenstående hoteller.
Det er ikke holdt i typisk Thai style.
Det er dog dejligt og holdt i en sjov stil, med
skæve vinkler og i en retro stil.
Det er her vi vil bo fremover.
Der er utallige restauranter i nærområdet
og som skrevet i gåafstand fra bymidten.
Morgenbuffeten er helt suveræn.
Prisen 200,- DKK pr overnatning i et dobbeltværelse og kanon morgenmad.
Der er pool, men den ligger lidt akavet placeret, så den er ikke et besøg værd.
Vi har et par andre hoteller vi har boet på, til priser helt ned til 100-150,- DKK for et dobbeltværelse.
Specielt et som hedder Piman Gardens var helt fint. M/Morgenmad.
Problemet er beliggenheden som er lidt langt væk fra bymidten (2KM) og da vores tid der er begrænset
synes vi ikke vi skal bo der….det var ellers super hyggeligt (Thai-style)

Opdateres snart igen…..

At komme til Khon Kaen.
Med fly.
Jeg tager altid Thai Airways, men der er andre muligheder.

Nok Air.
Se prisen. Jeg har valgt en tilfældig periode i januar.
Prisen for en one way tkt er 600 thb. 115,- DKK
Vildt billigt og det er netop det som gør det muligt at tage rundt i Thailand på 1-2 dages rejser, for at
udforske dette skønne land.

Thai og Thai Smile.
Thai koster de samme datoer ca. 1280 THB. 245,- DKK. Flyver fra Suvarnaphumi.
Jeg vælger næsten altid Thai, da de er et af mine favorit selskaber.
Har dog benyttet NOK AIR et par gange, da deres tider passede bedre.

Med bus til Khon Kaen.
Har prøvet denne tur 3-4 gange.
Det tager 6-7 timer.
Har brugt noget der hedder Chan Tour. Det er ganske fint. Forvent ikke luksus, selvom at selskabet bruger
navnet VIP-Bus. Det er ok.
Det koster næsten ingen penge og man får mad, snacks, vand og sit eget lille intertainment system.
Der var WIFI (Gratis) Der stoppes flere gange på turen for toilet indkøb og andet.
Ha´ dit kamera klar, under turen passeres det ægte Thailand og der er masser af muligheder for at filme.
Har flere gange haft lyst til at tage turen med bus, men ender som oftest med at tage fly, da der spares en
del tid. Det er dog dejligt at sidde og slappe af og se landskabet glide forbi.
Jeg har dog læst på nettet at chaufførerne ofte tager dobbeltvagter, dvs. kører ud og hjem på same vagt, hvilket giver dem en
arbejdsdag på 16 timer. Hvilket jo ikke sætter sikkerheden i højsædet, så en bustur i Thailand er absolut på egen risiko.
CHAN TOURS DEPART MORCHIT BUS STATION TO KHON KAEN ALSO
ONLY DEPARTURE TIMES BUT 6/6.30 HOURS IS THE NORM.
06.00
07.45
08.30
EVERY 30 MINS PAST THE HOUR INCLUDING THE 17.30
18.15
19.15
19.45
THE PRICE IS 375 BAHT AND CHAN TOURS OPERATE DECKERS
20.30
THIS SERVICE IS THEIR FLAGSHIP FIRST CLASS
20.45,21.30,22.15,22.45,23.15,23.45,00.45,02.15
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