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Har du hört om andra som hyrt hus i Thailand 
och suckat längtansfullt? Det är enklare än du 
tror. Koh Lanta-fantasten Jessica Lasses 
 guidar dig till drömboendet i solen.
TEXT OCH FOTO: JESSICA LASSES

Flytta in  
i paradiset

Många tar chansen att 
hitta lugnet i Thailand.
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l Alla har väl någon gång drömt om att 
hoppa av ekorrhjulet i vardagen. Att f ly 
till värmen, kanske längre än en två-
veckors charter.

När önskemålen är andra än vad tu-
risthotellen kan erbjuda, speciellt för 
oss som reser med barn, då kan jag 
varmt rekommendera att hyra hus istäl-
let för att checka in på ett stimmigt 
charterhotell. På Koh Lanta bor du nära 
umgänge och lek med andra familjer 
som valt att f ly vardagen. Det är lätt att 
träffa människor och nya vänner här, 
stämningen på ön binder samman 
människor på ett naturligt sätt. Många 
av de familjer vi själva träffat på Koh 
Lanta har blivit vänner för livet. 

Jag och min familj har rest runt värl-
dens alla kanter och hörn, och när vi re-
ser med barnen så hyr vi oftast eget bo-
ende och skippar hotellen. Friheten 
med ett eget boende förbättrar semes-
tern på alla sätt och minskar stressen. 
Visst, det är fantastiskt att komma till-
baka till ett nystädat hotellrum. Men 

alla övriga fördelar som ett eget kök, ett 
ordentligt vardagsrum, en terrass eller 
en trädgård, kanske med en pool, gör att 
just den petitessen med den där sköna 
nybäddade sängen i slutänden känns 
oviktig.

Innan vi första 
gången reste till 
Koh Lanta och 
Thailand gjorde vi 
grundlig research. 
Vi reste då med en 
femmånaders bebis 
och en treåring och 
önskade bästa möj-
liga boende för just 
den situationen. Att kunna umgås på en 
terrass när barnen somnat för kvällen, 
och gärna möjligheter att kunna ta ett 
kvällsdopp i en pool, stod på vår önske-
lista. Efter att ha pratat med bekanta 
och dammsugit internet hittade vi 
Lanta hideaways, ett företag vars specia-
litet är att förmedla andrahandsuthyr-
ningar för villa- och lägenhetsägare. 

Företaget drivs av svenskarna Anna 
Ljunghagen och Tommy Vatén, som 
f lyttade till Koh Lanta 2008. 
Tryggheten i att ha en svensk kontakt på 
plats, som kan svara på alla dina frågor 

och funderingar, gör att du 
slipper många bekym-
mersrynkor i pannan.

Vi har hyrt olika hus på 
Malee seaview. Alla är 
otroligt fräscha, med privat 
pool, och ligger antingen 
precis vid havet eller bara 
ett stenkast därifrån. I och 
med att husen är privat-
ägda så blir alla boenden 

personliga och hemtrevliga. Känslan att 
öppna dörren till din egen poolvilla är 
magisk, du vet på en gång att hela fa-
miljen kommer att trivas här. Det är en 
känsla av att komma ”hem”, samtidigt 
som semestern startar i samma ögon-
blick. Barnen slänger sig ögonblickligen 
i poolen och någon av oss vuxna går till 
en närliggande marknad för att fylla på 

”Det är en känsla 
av att komma 
’hem’, samtidigt 
som semestern 
startar”

Ålder: 40.
Familj: Maken Marcus, 34, 
barnen Douglas, 3, Oscar, 6.
Gör: Driver säljbolag och fri-
lansande fotograf.
Bor: Stockholm.
FAVORITRESMÅL: Thailand 
och Italien. Värmande sol, 
vänliga människor och fan-
tastisk mat. Den kombinatio-
nen är alltid lätt att hitta i 
dessa länder.

RESENÄREN: 
Jessica Lasses 

Det finns tid att 
lära känna sina 

nya grannar.

Huset i Thailand blir 
ett andra hem när 
man stannar länge.
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kylskåpet med lokala härligheter. Ingen 
hets eller stress, bara total avslappning 
med tid att tänka på nuet.

Efter den första resan, då vi stannade 
i tre månader, har det blivit ytterligare 
två turer till Koh Lanta. Den kommande 
julen reser vi dit igen och stannar i tio 
veckor. Idag har barnen hunnit bli tre 
och sju år gamla. Kraven är dock de-

samma: ett hus med 
terrass och egen pool. 
Huset är bokat sen förra 
hösten, då det gäller att 
vara ute i god tid. 
Områden som Malee 
seaview vid stranden 
Long beach och 
Southern Lanta på 
Klong dao är populära, 
både hus och lägenheter 
hyrs ut relativt snabbt 

när bokningskalendern öppnas. De 
mest populära husen bokas redan ett år 
i förväg, så det gäller att vara snabb om 
man är intresserad av att resa till Koh 
Lanta under högsäsong. Har man möj-
lighet att vara mer f lexibel, och besöka 
ön mellan mars och november, så finns 

det gott om luckor i kalendern för lediga 
boenden.

Man ska dock inte vara främmande 
för att bege sig söderut på ön, ner mot 
exempelvis Kantian beach – en fantas-
tisk strand som är mindre välbesökt än 
Long beach och Klong dao. Där ligger 
bland annat Lanta residentsea villas 
med enastående havsutsikt över 
Andaman sea. Kantian beach passar lite 
bättre om man inte har barnen i någon 
av de svenska skolorna som ligger be-
lägna på Klong dao och den norra delen 
av ön.

Livet söderut är lite mer avslappnat 
och lockar desto f ler backpackers med 
harmoni i sikte. Naturen över hela ön är 
hänförande, och ju längre söderut du 
kommer, desto tätare blir djungeln. Där 
slåss både apor och öde paradisstränder 
om din uppmärksamhet. Att simma ut 
och ligga i havet och blicka in mot en 
strand omgiven av grönklädda kullar 
och höga berg, ger livet en ny mening 
på ett nästan religiöst sätt. Det kanske 
också är en av anledningarna till att 
Koh Lanta får så många återkommande  
gäster? l

– Ingen hets eller stress,  
bara total avslappning

”De mest 
populära 
husen bokas 
redan ett år 
i förväg”

Long beach – en strand 
som som gjord för att 
bara relaaaxa. 

På stranden möts 
barn i olika åldrar 
och leker.

En söndagsmiddag 
under palmerna?

forts

STRÄNDERNA:
l Klong dao – 2,5 km lång och bred 
strand med långgrunt vatten och 
len sand. Längs med huvudgatan 
vid stranden finns restauranger 
med både thailändsk och interna-
tionell meny. Runt hörnet finns bu-
tiker som säljer allt från 
konsthantverk till flip-flops, samt 
skräddare.
l Long beach, även kallad Pra ae 
beach – nästan 4 km lång sand-
strand, dock inte lika bred som 
Klong Dao och vattnet är heller 
inte lika långgrunt,  vilket gör den 
mindre populär bland barnfamiljer. 
Perfekt för snorkling. Små barer 
och restauranger finns längs med 
hela stranden. Liksom på Klong 
dao kan du starta dagen med fru-
kost, fortsätta med träning, ta en 
lunch, spela volleyboll, ta en 
 massage och siesta för att avsluta 
med en middag.
l Relax beach bay – 400  meter 
lång, en liten, vit sandstrand mellan   
Long beach och Klong kong beach. 
Ett äkta paradis, som är mycket 
populärt bland barnfamiljer. Vid en 
resort finns restaurang och bar, 
där finns även en pizzakrog.

KROGARNA:
l Yang garden restaurang på 
Klong nin. En bakgård med 
 gudomlig mat. 
l Same same but different    
restaurang på Kantiang Beach.
l The Threehouse bar på   
Long beach. 
l Ät lunch på Moloko lanta  
på Relax beach bay. 

  

Lanta Noi

PRA AE/
LONG BEACH 

SALADAN 

KLONG DAO

KLONG KONG

KLONG NIN

KLONG HIN 
BEACH

BA KAN TIANG 

Lanta Yai

GULDKORNEN 
PÅ KOH LANTA
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BRA SAJTER … 
… FÖR ATT FÅ KOLL
l Kolantaguiden.se – perfekt för att pla-
nera resan, ger tips om stränder, hotell, 
utflykter, restauranger och mycket mer.
l Reseguiden.se/reseguider/thailand – 
medlemmar skriver själva om sina upp-
levelser från Thailands olika hörn. På så 
sätt får man en objektiv bild av orterna, 
istället för företag som vill sälja in just 
sitt hotell och resmål. 

… FÖR ATT BOKA
l Lantahideaways.com – villor och  lä-
genheter på Koh Lanta.
l Slowdownlanta.se – villor och 
 lägenheter på Koh Lanta.
l Homeaway.com – uthyrningssajt  
för bostäder i över 190 länder.
l Thai.nu – här kan du boka boende  
över hela Thailand och samtidigt få kon-
takt med en guide.
l Hyrahusphuket.se – fokus på Phuket. 
l Blocket bostad – här hittar du även 
 utlandsboende i Thailand, och det finns 
både privata hus och förmedlare.

HITTA HUSET
De flesta väletablerade företag som 
 jobbar med att hyra ut boenden i andra 
hand på Koh Lanta har uppdaterade bok-
ningskalendrar, där du enkelt får besked 
om just villan du spanat in är ledig. Du får 
alltid snabba svar på frågor via mejl och 
du får en bra överblick över var din villa är 
belägen och massor av fina bilder som du 
kan drömma dig bort i.

PRISNIVÅ
Det finns många fantastiska hus på Koh 
Lanta, men smakar det, så kostar det.  
Till exempel kostar en strandvilla på 120 
kvm med stor privat pool mellan  
25 000 och 95 000 baht i veckan  
(ca 6 000–23 000 kronor) beroende på 
säsong och antal veckor du väljer att 
stanna. Ju fler veckor, desto mer rabatt 
på priset. Väljer du att inte bo direkt på 
stranden, utan flyttar några hundra me-
ter inåt land, sjunker priset rejält.

SÅ BETALAR DU
Vid bokning lägger du en handpenning 
på din reservation, och ca 2–3 månader 
före ankomst betalar du resterande 
summa till företagets bankkonto i 
Thailand. Allt tryggt och smidigt. 

BOKA I TID
Både boende och skola på Koh 
Lanta kan vara bra att ta tag i god 
tid, särskilt om du ska vara där un-
der högsäsong. Många bokar cirka 
ett år i förväg. Info om förskola och 
skola finns på till  exempel svenska-
skolanthailand.se.

TÄNK PÅ!
El och vatten är dyrt i Thailand, man bör 
räkna med att el- och vattennotan för 
en vecka ligger på ett par hund-
ra svenska kronor. 

GUIDE: 
Så bokar du drömsemestern 

Hus nära havet 
bokas i god tid.

Egen pool är vanligt 
på önskelistan.
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