
KohLanta2020 
Hotelli Lanta Casuarina, Koh Lanta 
 
Muistilista: 

● Passi ja kopio 
● Matkalippu ja kopio 
● Rahat (20000 bath ja 200 e) 
● Laturit ja välijohdot 
● Lääkkeet (käsimatkatavaroihin ja matkalaukkuun) + reseptit 
● Käsihuuhde 
● Kirjat 
● Tabletti 
● Puhelin, ettei käy kuin Sirkalle :-) 
● GoPro 
● Snorkkeli 
● Croksit ja remmarit 
● Aurinkorasvat 
● Paidat 
● Shortsit 
● Reput 
● Urheilusukat tai muut yösukat 
● Tyhjennä OneDrive uusia kuvia varten 
● Käsimatkatavarareppuun; käsihuuhde,lääkkeet, passi, matkalippu, 

vaihtovaatteet+kengät, tabletti, lukemista. 
 



 
21.1.2020 08.40 Kaikki pakattu. 
 
Klo 18.25 kentällä ja pian koneessa 
 



 
 



 
 
Koneessa lohta ja ankkaa, aamupala ei häävi. Ekana läpi passintarkastuksesta, laukkua 
odotellaan. Ja saikin odottaa, olivat turistien hämäämiseksi purkaneet laukut kahdelle 
kuljettimelle. Väliseinä luonnollisesti välissä, että sai kirmailla katselemassa vuoronperään 
kummalle se oma laukku tulee :-) 
 
Hotellille saavuimme puolen päivän aikoihin, jouduin odottamaan huoneeni siivousta vajaan 
tunnin, mutta sitten pääsin vaihtamaan uikkarit päälle ja suunnistamaan rannalle. Viiden maissa, 
uinnin ja suihkun jälkeen lähdin kauppaan ja syömään.  
Time Thai Restaurantissa kanaa mustapippurikastikkeessa sekä kevätrullat. Kera Changin 
tietysti. Ruoka oli hyvää, mutta hiukkasen alkoi ahdistaa, kun tarjoilija kertoi muistavan minut 
viime vuodelta?? Oli silloin ollut töissä ravintolassa 'tuolla päin' eli saattoi olla Three Sisters? 
 
Torstai 23.1.2020 Huone on melkein sama kuin Seijalla ja Vesalla silloin. Aamupala oli hyvä, 
mutta eturivin pedit oli jo varatut 06.50. Kakkosrivistä sain hyvän oloisen päätypaikan, jollei 
olekaan niin huomisaamuna täytyy käydä varaamassa peti ennen jumppaa :-) Paikka oli hyvä, 
sillä viihdyin ja varasin saman paikan koko lomani ajan :-) 
 



Aamupalan jälkeen rasvat nahkaan ja rannalle. Hetken makailtuani lähdin kävelemään oikealle, 
sinne päätyyn oli ainakin yhtä pitkä kuin muistin :-) Takaisin tullessani kävelin lähempää 
naapurin Tiw Lay-ravintolaa, pöytiä oli tullut lisää muuten näytti samalta. Samalta näytti myös 
kaveri hieromosta aurinkotuolissaan, koko päivän makasi auringossa, käyden silloin tällöin 
pulahtamassa meressä tai hakemassa hieromosta vettä :-)) 
Hotellin rantabaarista vasimelle viimeksi aloitettu rakennustyömaa on valmistunut; siihen tuli 
korkeahko muuri. Kyltissä kerrottiin uimisen olevan kielletty lauttojen (retkiveneiden?) 
satama-alueella. 
Kävelystä palauduttuani ja uimisesta kuivuttuaan kävin Oli massagessa ja siitä toivuttuani nautin 
lounaaksi oluen ja sipsejä. 
 

 
Parveke 
 



 
Allas 
 



 
Kääntöpaikka 
 
 



 
Äijä aurinkotuolissa 
 
Illallisella kävin Patty's Secret Gardenissa, Brushetta ei ollut minun makuun; leipä läpimärkä 
öljystä ja päällä aivan liian isoja kirsikkatomaatin paloja. Mutta Sweet and Sour Chicken oli 
maittava ja sopivan runsas. Takaisin kävellessä poikkesin samassa MiniMarketissa kuin eilen ja 
töin lisää vettä (ja olutta:-) 
 
24.01.2020 Aamutoimet normaali, paitsi kävin varaamassa ritsin heti kuuden jälkeen. Ja se oli 
turhaa, sillä oli turistien vaihtopäivä eli lähtevät eivät tulleet enää aurinkoon ja uusia tippui 
rannalle vasta pitkin päivää. Mutta heistäkin pari ehti hankkia iltapäivän aikana komean 
pudotuksen nahkaansa 😎 Minullakin vähän otsa ja jalkaterät punottaa, mutta ei noin kirkkaasti 
😁 
Lähdin aamupäivällä kävelemään, mutta lonkka pani palaamaan pikku matkan jälkeen. Kävin 
sitten Food massagessa ja yritin iltapäivällä uudelleen kävelyä, mutta ei tänään 😣 
Lounaaksi taas olutta ja sipsiä. Illalla kävin rantabaarista juomassa tervetulodrinkin ja syömässä 
Satey Chicken ja Tomato Soupin. 
 
Lauantai 25.1.2020 Normi aamutoimet ja vasta yhdeksän maissa rannalle (eilen olin rannalla 
8.15 - 16.15 :-)  



Kävin kävelyllä oikealla ja sitten vain makoilin pääasiassa. Iltapäivällä kävin Coconut Oil 
Massagessa ja sen jälkeen naapurissa syömässä lounaaksi ranskalaiset ja Tuna and Cheese 
Rotin. 
Illansuussa kävin vielä syömässä Shrimp Spring Rollsit Fisherman Housessa hakiessani lisää 
vettä (ja olutta sekä Hong Thongia)  
 
26.01.2020 Sunnuntai. Eilenkin oli aurinkotuoleilla melko hiljaista aamusta mutta tänään oli 
kaikki paikat varattuja jo varhain. Meinasin käydä kävelyllä, mutta sain palata melko pian 
takaisin :-(  
Lounaaksi nautin olutta ja suolapähkinöitä. En syönyt pähkinöitä kerralla vaan laskin pussin 
maahan ja ottaessani niitä uudellen olivat pienet, punaiset murkut hyökänneet pussiin ja saatoin 
niellä muutamia kymmeniä murkkuja ennen kuin huomasin asian. Pussi roskiin ja oli pakko 
hakea toinen olut suun huuhtomiseksi :-) 
Tänään en käynyt hieronnassa (toivottavasti hieromo ei ollut laskenut varaani :-) Illalla yritän 
saada pitsaa ja sainkin Le Colibrissa Chefin suosittelema; sipuli, chili, lihapullat ja oliivi. 
Maittavaa oli ja kokoa riittävästi, mutta minun tekemä pohja ei ole noin sitkeä :-) Eli ⅘ pistettä. 
Tutusta lähikaupasta vettä (ja olutta) ja sitten nukkumaan.  
Respasta varmistin vielä, että hotelli vuokraa scoottereita, jos uskallan joku päivä lähteä ajelulle. 
Syödessäni siinä Colibrin lähistöllä sattui mopokolari. En nähnyt tapahtumapaikallé, mutta ei 
tullut ambulanssia eikä poliisia ja kolaroijat olivat lähteneet kun minä kävelin ohi, ettei ilmeisesti 
kovin pahoin käynyt.  
 
Turistit kyllä tuntuvat ajavan kuin päättömät kanat :-(( 
 
27.01.2020 Maanantai. Normipäivä, kävelyllä oikealla, jalat tänään miltei kivuttomat. Iltapäivällä 
Aloe Vera Massage sen jälkeen Roti Egg ja iso Chang lounaaksi. Suunnittelin päivälliseksi 
Shrimp Cocktailia ja Tomato Soupia Beach Barissa, koska vettä ja olutta on eli kaupassa ei 
tänään tarvitse käydä. 
Ennakkotiedoista poiketen BB:ssä ei ollutkaan katkarapucocktailia, niinpä nautin Chicken Satay 
ja Onion Soupin, maittavia nekin. 
 
 
28.01.2020 Tiistai. Eipä erikoista, aamupala, aurinkoa, ensin oikealla kävelyllä ja vähän 
myöhemmin kävin vielä vasemmallakin, iltapäivällä Foot Massage. Lounaaksi BB:stä Chang ja 
jäätelö. 
Illalliselle olin menossa Galaxcyyn, mutta se vaikutti niin kuolleelta, että menin taas Timeen; 
Garlic Bread ja Sweet and Sour Chicken. 
 
29.1.2020 Keskiviikko. Normi aamutoimet ja rannalle ennen yhdeksää. Kävelin rannan 
molempiin päihin, kokonaismatkaksi Sport Trackerin mukaan tuli 4,92 km, kun pelkästään 
oikealla käydessä matkaa tulee tasan neljä kilometriä. 



Aamupäivällä oli jonkin aikaa aurinko pilvessä, joten ajatus scootteriajelusta alkoi kypsyä. 
Puolilta päivin kävin vuokraamassa respasta laitteen ja sitten hain tavarat  rannalta pois ja 
lähdin pöristelemään.  
 

 
 
Olin mielessäni ajatellut ajavani ensi  saaren eteläpäähän ja palaavani takaisin päin saaren 
poikki menevälle tielle, jotta pääsen Old Towniin. Mutta saaren päähän päästäkseni olisi pitänyt 
kääntyä jollain kohtaa oikealle, mutta koska ajoin sellaisen risteyksen huomaamattani ohi, 
päädyin suoraan Old Townin ja Saladanin väliselle tielle saaren toiselle rannalle 4,5 km päähän 
Old Townista. Kävin sitten pysähtymässä OT:ssa ja ajelin sitten kohti Saladania.  
Tien varrella tehtiin miltei koko matkalla viemäriputken asennusta, joten tiellä oli runsaasti 
hiekkaa ja paikoin missä oli hiljattain kasteltu oli yllättävän liukasta. Pari luisuakin tein, mutta 
pysyin pystyssä, onneksi. 



 
 
Poikkesin matkan varrella hiljattain saarelle tuovan lossin korvaavalle isolle sillalle.  
 



 
 
Sillan kuvattuani ajelin Saladaniin, käväisin apteekista Cavisconia ja ajelin hotellille. Kävin 
huoneessa tyhjäämässä repun ja otin toisenkin kassin, jonka jälkeen lähdin kauppaan. 
7Elevenistä vettä ja keksiä, mutta koska siellä ei ollut Changia tölkeissä oli ne haettava 
Minimartista :-) 
 
Illallispaikka on vielä mietinnässä, mutta vahvana ehdokkaana on Beach Bar. 
Täällä ollaan huusi Mooses pensaasta eli Beach Bar; Tomato Soup ja Garlic Bread, Chang ja 
jälkiruoaksi Whiskey Sour. Aamuisin puoli kahdeksalta saapuva keittiöpäällikkö oli taas vieläkin 
töissä, mutta eipä hänkään saanut tarjoilijoita kuriin. Se myöskin aina ollut transtarjoilija nauratti 
naistarjoilijaa niin että varmaan melkoinen tippa lirahti housuun. Molemmilla.  
 
 
30.01.2020 Torstai. Nyt alkoi virallisesti lomamatkani loppupuolisko 😥 
Kuitenkin normiaamu; aamiainen, rannalle, kävely, olut+sipsi lounas, aurinkoa ja lukemista, 
pikku unet välissä, iltapäivällä Oil Massage.  
Hiukan on jo väriä tarttunut nahkaan, päähän ja niskaan suojakerroin 50 (ja selkään Scalp 
Spraytä myös kun ei kädet taivu levittämään normivoiteita, mutta sprayn sinne saa kun vähän 
kikkailee :-) Muuhun kruppiin olen toisen päivän jälkeen laittanut 30:stä.  



 
Illallinen Calaxyssä: Spring Rolls ja Fried chicken garlic and pepper. Ja iso Chang. Ihan viihtyisä 
paikka, sisustus samaa tyyliä naapuri Pattysin kanssa. Wifi salasana tuotiin, vaikka vastapäisen 
Timen verkko ylti hienosti tie yli😃 
Nuoria naisia (turisteja) oli silmän ruoaksi, olisipa ruoka yhtä hyvää 😉 
No, kevätrullia oli kahdeksan puolikasta, mutta niitä ei oltu tehty kenenkään kotona tai 
keittiössä. Samanlaisia löytyy esim Lidlin valikoimista. Mutta kuitenkin, niillä kuitenkin lähti pahin 
nälkä, eikä minulla mitään sudennälkää ollutkaan. Ja hyvä niin sillä Fried Garlic and Pepper 
Chicken olisi vaatinut riisiä seuraksi, jos nälkä olisi ollut kovempi ja riisi taas lisää kastetta.  
Minä kun en tällä reissulla ole vielä riisiä ottanut, niin nyt annokset olivat juuri sopivan kokoiset. 
 
Vesan croksit on vielä löytämättä, näissä lähialueen basaareissa ei ole. Toisessa ei lainkaan ja 
toisessa oli yhdet 43:set, muut lasten kokoja ja pinkkejä ei ollut edes niissä pienissä 😂 
Luullakseni käyn vielä Saladanissa, jospa sieltä löytyy. 
 
 
 
31.0.2020 Perjantai. Normiaamu, lounaaksi nautin oluen ja jäätelön ja juuri ennen rannalta 
poistumista kävin syömässä naapurissa Sandwitchin paistetulla munalla ja juustolla. Oluen otin 
kävelylenkin jälkeen.  
Illallisella Tiger Wingissä; Shrimp coctail ja Tomato soup. Todella hyviä molemmat; 
tomaattikeitto oli paksua ja maukasta, katkarapusalaatissa kahdeksan pyrstöä, reilusti 
monipuolista salaattia. Ja ison Changin kanssa vain 280 bathia. Mutta ravintolassa oli 
säälittävän hiljaista, olin ainoa asiakas koko aikana 🤔 
 



 
 



1.2.2020 Lauantai. Normiaamu, lounaaksi sipsiä ja kaljaa. Eilen toista tuntia huutaneen 
ruotsalaiskakaran kaveriksi tuli toinen melkein yhtä kova huutaja. Siitä päiväuniltaan herättyään 
he alkoivat vuorovedolla itkemään ja huutamaan ihan täysiä 😖 Toista tuntia se kesti tänäänkin, 
olisivat vieneet, saatana, varmaan hikisestä olosta kärsivät kersat huoneeseen ilmastoinnin 
viilennettäväksi. Mutta vanhemmat eivät tehneet mitään. Kyllä minä niin mieleni pahoitin ! 
 
Illalla ajelin taksilla Saladaniin, sain ilmaisen matkan, koska kuskilla ei ollut sopivaa vaihtorahaa. 
Mutta koska sovimme, että hän hakee minut kahden tunnin kuluttua, niin maksan sitten 
kaksinkertaisen paluumaksun 😁 
Kävin syömässä Ocean restaurant and barissa Shrimp Spring rollsit ja Hot Pan with beef. Olen 
käynyt samassa ravintolassa aikaisemminkin, lopullinen varmistus tuli siitä, että puhelin meni 
vanhasta muistista wifiverkkoon 😎 
Syötyäni kävin Lanta Martista vähän vettä ja mässyä, sieltä ulos tultuani kuljettajani kurvasi 
paikalle ja pääsin nukkumaan. 
 
2.2.2020 Sunnuntai. Normiaamu, lounaaksi nautin olutta, kävin ennen rannalta pois lähtöä Oil 
massagessa. Eilen rannalla oli kaksi meduusaa, tänään niitä ilmestyi iltapäivällä reilusti yli 
kaksikymmentä 😖 
Illallisella kävin Beach Side restaurantissa, Garlic bread ja Fried chicken garlic and pepper olivat 
todella hyviä. Kindeessä, May'ssä ja Sixtenissä on ainakin käymättä, asiakkaita niissä näyttää 
riittävän, joten varmaan olisivat käymisen arvoisia. 
 
3.2.2020 Maanantai. Santun synttärit. Normiaamu. Meduusoja oli heti aamusta alkaen. Aamulla 
kävelin tutusti oikealle ja iltapäivällä kun kävin varmistamassa medusatilanteen, kävien vielä 
vasimmellakin. Lounaaksi sipsiä ja olutta. Altaassakin tuli uitua, kun ei viitsinyt mennä mereen 
🤔 
Illalla käynen Sixtenissä syömässä ja haen huomista varten muutaman pakkausoluen, veteen 
taitaa olla turha törsätä enää loman tässä vaiheessa 😂😎 Rantatuoleilla ja altaalla oli ihmeen 
hiljaista tänään, molemmissa oli vapaita ritsejä koko päivän?? 
 
Sixtenissä hampaamattomat (tai ainakin kahdella oli puutteita kalustossa, vähän kuin Vesa 
ennen implantteja) kolme sisarusta? tarjoili todella maittavan illallisen; Spring Roll Chicken ja 
Fried Chicken with cashew nuts. 
Sekin ihmeen näin, että kaikki muut ravintolan asiakkaat polttivat (kolme pöydällistä). Oluen 
kera luonnollisesti.  
MiniMartista muutama olut ja muutama Hong Thong tuliaiseksi (itselle 😂) 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
4.2 2020 Tiistai, viimeinen rantapäivä 😥 Normiaamu, ensin kävelin oikealle ja kävin sitten 
meressä,kun ei meduusoja näkynyt. Vähän myöhemmin (oluen ja lehden lukemisen) jälkeen 
kävelin vasemmalle, mutta meduusat olivat heränneet, joten aamullinen uinti jäi viimeiseksi. 
Kävin kyllä kastautumassa, mutta kovasti tuntui nipistelevän vaikkei näkyviä meduusoja ihan 
lähellä ollutkaan. 
Tänään tuolit ovat täyteen varatut, joten jokin vaihtopäivä eilen varmaan oli. 
 

 
 
Illalla BeachBariin; MaiTai, Satey Chciken ja Tomato Soup, ja Chang. Laukku on 90% pakattu. 
 
 
 
5.2.2020 Keskiviikko. Nyt on lähtö lähellä, herätys normiaikaan klo 5.30, suihku, rasvaus, loput 
tavarat laukkuihin, passin, lipun ja vaihtovaatteiden tuplatsekkaus reppuun ym. Laukut kantoon 
ja ennen seitsemää check out, niin ehtii vielä hätäiselle aamiaiselle ennen lähtöä klo 07.30. 



Jää- ja turvakaappi ovat omista tavaroista tyhjät, rahat, passi ja lippu repussa eli näkemiin 
Beach Resort Lanta Casuarina seuraavaan kertaan. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rannalla tuli Sport Trackerin mukaan (melkein joka kerta muistin käynnistää sovelluksen 
lähtiessäni rantaa pitkin kävelemään) käveltyä yhteensä noin 48 km. 
Paceriin eli askelmittariin kertyi loman aikana noin 132000 askelta eli keskimäärin noin 8300 
askelta per päivä vaikka en muuta tehnyt kuin makasin ottaen aurinkoa. 
 
Loma sujui miltei suunnitelman mukaan; suunnitelmani oli viettää kaksi viikkoa puhumatta :-) Eli 
siis normaalit huomenet, ym tervehdykset, kiitokset, ravintolatilaukset jne tietysti puhutaan, 
mutta muut höpinät kokonaan pois.  
Puhuin ainoastaan hotellissa majoittuneen suomalaispariskunnan kanssa pari kertaa. Yksi 
puheenaihe oli rannalle tulleet meduusat ja toinen lähtöpäivänä siitä kuinka loma on sujunut :-)) 
 
 
 
Normiaamiainen hotellin aamiaissalissa; toast tai frenc toast, kinkkusiivu, two eggs, one side, 
päälle. Aina on jotain kananpaloja kastikkeessa tms, niitä varovasti, ovat joskus melko tulisia, 
pekonia ja friteerattua juustoa on ollut joka aamu. Kulhollinen jugurttia vesimelonilla, 
ananaksella ja dalmatialaishedelmällä. Pari ananas-, pari vesimelonisiivua ja pikku banaaneja 
tai mandariinejä. Juomaksi pari kuppia kahvia ja pari lasillista tuoremehuja. 
 
Aurinkotuoliäijää ei näkynyt kuin ensimmäisellä viikolla parina päivänä. Pitäisikö olla 
huolissaan?? 
 
 
 
Pörööttää Majurilla vältit peräs savirooppihin tai rantteelle  


