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Khao Laks

hemmelige perle

Ikke langt fra det overfyldte Phuket ligger
en lille perle. På The Sarojin i Khao Lak
kan du opleve dit eget private luksuseventyr væk fra de store turistmasser.
Tekst: Bodil Skov Jørgensen

E

n times kørsel nord for Phukets internationale lufthavn i
det sydlige Thailand gemmer
sig et hotel ud over det sædvanlige. The Sarojin ligger i
Khao Lak i god afstand fra Phukets efterhånden overrendte strande.
Ved ankomsten står en hær af tjenere
klar til at tage imod. Man får en kølig drink
i hånden, og den rolige og fredfyldte atmosfære breder sig hurtigt i kroppen.
I lobbyen byder hotellets ejer og manager, Andrew Kemp, velkommen. Det gør han
altid, for hans filosofi er, at på The Sarojin
skal man føle sig som en kær gæst i et privat hjem. Derfor er det naturligt, at det er
værten og dennes hustru, Kate, der høfligt
og smilende tager imod nyankomne gæster.
Desuden står stedets flere end 200 ansatte
også klar til at tage sig af alt, nærmest inden
man selv når at blive klar over, at man
mangler noget.
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Ombord på hotellets 38 fods yacht er der
ikke langt til de verdensberømte Similan og
Surin Islands, hvor man både kan snorkle
og dykke langs de formidable koralrev.

The Sarojin er et af de bedste hoteller i
det sydlige Thailand. I 2007 vandt hotellet
både den prestigefyldte World Luxury Hotel
Award og prisen World Luxury Romantic
Hotel – og romantikken er en af de særlige
ting ved stedet. Her kan nygifte par spendere hvedebrødsdagene, fx om bord på hotellets private lystyacht Lady Sarojin eller på
eventyr i den omkringliggende jungle med
kølig champagne som afslutning. Mulighederne er mange, og opholdet kan skræddersyes til enhver smag.
Hotellets navn er inspireret af Lady
Sarojin. Kvinden stammer fra en thailandsk
legende og var indbegrebet af den perfekte
værtinde. Hendes entusiasme for at tjene
og fornøje sine gæster i sin mands palads
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var enorm, og stedet blev berømt for hendes
uselviske gæstfrihed.
Så det er et navn, der forpligter, men
de ansatte på hotellets hårde arbejde blev
belønnet, da The Sarojin blev udnævnt til
Asiens førende boutique hotel ved World
Hotel Awards i 2006.

Plads til romantikken
Hotellet har 56 værelser og suiter, som er
delt op i tre typer og prisklasser. Fælles for
alle 56 er den kæmpestore dobbeltseng. Her
er ingen enkeltsenge. Der skal være plads til
romantikken.
”The Sarojin Suite” er den fineste værelsestype. Dem er der 14 af, og de er alle indrettet i den øverste etage af hotellets to byg-

ninger. Hver suite ligger privat afskærmet
fra værelserne ved siden af. Til gengæld er
der intet, der afskærmer den helt fantastiske havudsigt, som der er fra hvert værelse. I
den lille udendørs pool, der også hører en af
til hvert værelse, flyder dybrøde rosenblade
dovent rundt i vandoverfladen.
”Pool Residence” ligger i hvert hjørne af
hotellets stueetage. Dem er der også 14 af.
De er selvfølgelig mindre end suiterne, men
med 120 kvadratmeter er der stadig god
plads at boltre sig på. Til hvert værelse er
der en lille udendørs swimmingpool, hvor
man uforstyrret kan svømme et par baner
eller tage en afkølende dukkert. Under et
lille halvtag kan man slappe af og nyde stilheden på bløde madrasser, mens man i det
fjerne kan høre vandets dovne brusen mod
kystlinjen.
Den sidste værelsestype hedder ”Garden
Residence” og fælles for dem alle er, at de
er en perfekt kombination af klassisk asiatisk indretning og moderne faciliteter. Her
dominerer lyse farver og lige linier, som får
det hele til at virke endnu mere eksklusivt.
Det er helt automatisk med til at skabe
afslappethed og ro, der først forlader kroppen længe efter, at man har checket ud og
forladt hotellet.
Men afrejsen er det sidste, man tænker
på, når man bevæger sig rundt i den tropiske have. Den omgiver de to lave bygninger,
der tilsammen udgør hele den luksuriøse
herlighed. Ad små stier er der adgang til
hotellets private strand. Elleve kilometer
lang strækker den sig, og det kridhvide sand
skærer næsten i øjnene, mens det krystal-

klare vand indbyder til svømmeture året
rundt.

Uendelige muligheder
På The Sarojins to restauranter Ficus og
The Edge kan man nyde kombinationen af
en udsigt, et design og et kulinarisk udvalg,
som alle bedst kan betegnes med fantastisk.
Som gæst på hotellet kan man både vælge
at indtage middagen under det store gamle
ficus træ, der beskyttende rækker sine
tusindvis af grene ud over de små borde. Vil
man hellere spise på stranden, måske en
romantisk middag med sin udkårne eller i
en af hotellets små pavilloner midt i poolen,
kan det også lade sig gøre.

Vinsmagning i junglen
Som andre femstjernede hotellet har The
Sarojin også en glimrende spaafdeling og en
imponerende pool, man kan benytte, hvis
man har brug for lidt mere plads, end den
private pool, der hører til ens værelse, kan
tilbyde.
Har man brug for lidt mere aktivitet end
ren afslapning, behøver man ikke være bange for at komme til at kede sig på The Sarojin. Ombord på hotellets 38 fods yacht er der
ikke langt til de verdensberømte Similan og
Surin Islands, hvor man både kan snorkle
og dykke langs de formidable koralrev. Man
kan også tage en tur i en af hotellets private
firhjulstrækkere ind i en af de fem nationalparker, der ligger i området. Desuden
kan der nemt arrangeres en vinsmagning
- måske i junglen bag et vandfald, hvis det
skulle friste. www.sarojin.com.
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