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Pattaya er Thailands turistdestination 
nummer ét. Byen besøges af to millio-
ner turister hvert år – og er placeret på 
Thailands østkyst – få timers kørsel fra 
pulserende Bangkok. Byen har cirka 
80.000 indbyggere, men i højsæsonen 
fra oktober til marts stiger antallet til 
cirka 300.000. 

Udviklingen fra en lille fiskerby til det 
turistinferno, Pattaya er i dag, begyndte 
under Vietnamkrigen. Det var her, ame-
rikanske soldater blev sendt på ferieop-
hold fra den nærtliggende militærbase 
under krigen og nød livet ved vandet, 
hvor sex-gaden ”Walking Street”, som 
for mange er synonym med byen, senere 
skød frem. Og selv om lokale myndighe-
der arbejder hårdt på at forbedre byens 
image – og med succes gennem de se-
neste år har lokket flere børnefamilier 
og pensionister til – holder limen fortsat 
klistermærket med skriften ”byen, der 
flyder med mandlige og kvindelige pro-
stituerede”, fæstnet til Pattaya. 

Bugnende menukort 
Når det er sagt, er ”Walking Street” kun 
en lille del af menukortet på restaurant 
Pattaya. Blandt andet kan du, med af-
sæt i Pattaya, nå 22 golfbaner inden for 
omkring en times kørsel. Blandt andre 
Pattaya Country Club & Resort, Siam 
Country Club og Pattaya Old Course. 
Du kan ride på elefanter i ”Elephant 
Village”, cirka seks kilometer fra byen, 

eller på hesteryg hos en af Sydasiens 
mest berømte rideskoler, ”Horseshoe 
Point”, med over 200 heste, der er ejet 
af én af Thailands ti rigeste familier. Du 
kan mænge dig med de rige og smukke 
på ”Thai Polo Club” eller besøge den 
undersøiske verden i ”Under Water 
World”.

Ud fra kysten ligger flere små øer, som 
kan nås via små turbåde. Her kan man 
dase i solen, spise på stranden og nyde 
havbundens liv igennem dykkerbriller 
og med snorkel. Pattaya har restauran-
ter med køkkener fra hele verden, med 
priser fra nogle få hundrede baht – cirka 
30 kroner – for en middag for to, til det 
ekstreme. Og så ikke at forglemme de 
utallige thairestauranter og gadekøk-
kener, der ligger spredt over hele byen, 
hvor du kan spise dig mæt for alt fra 
20-300 baht, hvilket svarer til mellem 
tre og 50 kroner. 

Rodebutik med mondæne 
momenter 
Kvartererne i og omkring Pattaya er 
smukke – billedsmukke, med guld-
belagte, majestætiske templer, hvide 
hoteller, nye indkøbscentre, svajende 
palmetræer, hvide strande, blåt vand og 
imponerende kæmpefotografier og mo-
numenter til ære for den thailandske 
kongefamilie. Men indimellem er byen 
også usammenhængende at se på – med 
boder placeret klos op ad hovedvejen 
og forretninger langs de mindre veje. 
Her er ikke mange meter fra villaer i 
millionklassen til små metalskure, hvor 
de fleste vesterlændinge ikke ville stille 
cyklen eller haveredskaberne, men som 
nemt huser en thaifamilie på seks. 

Hvide sandkorn for alle 
Pattaya har tre forskellige bugter. ”Pat-
taya Beach” er den mest populære. Bag 
den ligger byens shopping-gade, ”Beach 
Road”, der er fyldt med forretninger og 

restauranter. Den sydlige bugt, Jomtien, 
er også tætpakket af strandløver året 
rundt – ikke mindst på grund af dens 
windsurfing-faciliteter, som hører til 
blandt landets bedste. Stykket længst 
mod nord, Dangtan Beach, er blevet et 
samlingspunkt for byens homoseksuelle 
– men benyttes dog af alle. Stykket bag 
”Dangtan Strand”, ind i landet, adskil-
ler Jomtien fra Pattaya og kaldes for 
Buddha Hill. Her har landets prinsesse, 
Maha Chakri Sirindhorn, residens. Pat-
tayas tredje bugt, ”Nakula Beach”, ligger 
nord for byen og er den mindst turistede 
af de tre. Her har man bevaret byens 
gamle fiskehavn, og her bor de lokale 
thaier. 

Syndens gade 
”The Strip” eller ”Walking Street” i Pat-
taya er skyld i byens øgenavne – som 
Sin City og Fun City – og er gaden, byen 
er berømt og berygtet for. På hundredvis 

af meter i sydbyen mixes en udefiner-
bar cocktail af go go-barer med sex til 
salg. Der er strip, dans og shows, thai-
boksning og boder med friturestegte 
græshopper, kylling på pinde, frisk frugt 
og grønt. Saloner, der tilbyder fod- og 
kropsmassage, og store og små, fine og 
mere lokalprægede restauranter, skræd-
dere og souvenirbutikker, der sælger 
falske Gucci og Dolce & Gabbana sko 
og tasker. Gaden går ned til vandet og 
ender i nærheden af Beach Road.  L
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”Fun City” under forvandling
Pattaya er i øjeblikket det område i Thailand, der 
vokser mest, målt på antallet af boliger, som op-
føres i disse år. Byen lokker – trods et image som 
sex-hovedstad – både pensionister og børne-
familier til sine hvide strande, golfbaner af inter-
national standard og lokale gastronomi.

Links: 

 thaigolfer.com »
 bangkoksite.com/pattaya/under water.htm »
 elephant-village-pattaya.com »
 horseshoepoint.com »
 siampolonews.com »
pattayathailand.com/easter/easter.htm »
 Pattaya, Jomtien/Chonburi/Rayong »

Pattaya er et af Thailands største vækstområder – for 30 år siden, var der kun 
ét hotel, der strakte hals mod himlen fra udsigtsposten ”Phra Tamnak Hill”. 
Dengang var det eksotiske hytter på stranden, der udgjorde boliger, restau-
ranter og barer – resten af udsigten var fyldt op med peddigrør-marker. I dag 
er der bygget langt ind i landet, og nye boligområder skyder op i raketfart. 

Siam Contry Club er en af Pattayas flotteste golfklubber. Her er kuperet natur og service i 
yderste konsekvens, med blandt andet restaurant og privat caddie, der ikke alene bærer  
dit golfudstyr, men som også rådgiver undervejs. 




