Lugn möter kaos. På VIE Hotel
har du nära till det mesta i
storstadsdjungeln.

Bangkoks

hetaste hotell
Fortfarande är det relativt prisvärt att unna sig ett par nätter på lyxhotell i den
thailändska huvudstaden. Att sålla i det gigantiska utbudet brukar vara den svåraste
biten. Vi har gjort jobbet åt dig och korat de snyggaste hotellen i Bangkok just nu!
TEXT JOHAN AUGUSTIN FOTO JONAS GRATZER
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BANGKOK

THE ASADANG

Hemtrevligt och bra
service

HOTEL MUSE

Europeiska influenser
Detta nyöppnade design- eller boutiquehotell blandar
sent europeiskt 1800-tal med modern thailändsk stil.
Inredningen består bland annat av resväskor och genomgående mörka träslag. Handfaten i badrummen
är målade i form av ormbunkar. Takterrassen på 25:e
våningen ger dig förutom en snygg utsikt över Bangkok även sköna drinkar, och en dj som bjuder på sig
själv. Bäst är ändå restaurangen längst ner på bottenplan: på Medici lämnar inte italienske kökschefen
Francesco Lenzi någon gom oberörd med sin mat som
är importerad från hemlandet. Vitlöksdoften sprider
sig från köket ut i restaurangen när han rör ihop blåmusslor med vitt vin. Ett standarddubbelrum går löst
på 700 kr.
55/555 Langsuan Road, Lumphini, tel +66-263 040 00,
hotelmusebangkok.com. Närmaste skytrainstation:
Chit Lom.

■

VIE HOTEL

Slappna av i skön
design
Ljudet av porlande vatten längs stenväggarna blandas
med lugn loungemusik. »Comfort & Relaxation« står
det på skylten vid entrén på femstjärniga designhotellet VIE Hotel, och det stämmer verkligen. Ordet
»design« borde läggas till på skylten. Hotellet med
dess dova färger på möblerna och silkeskuddarna är
signerat en fransk formgivare. Det flashigaste rummet
är Duplexsviten som har en takhöjd på 6 meter, och
dubbla sovrum. Vill du inte betala 4 000 kr natten
fungerar det kanske med ett vanligt dubbelrum för
600 kr? VIE Hotel ligger nära Siam Paragon, MBK och
Central World – tre shoppingcentra där du hittar det
mesta.

Det är lugnet, den höga takhöjden, och de antika
möblerna i denna 110 år gamla byggnad som gör en
vistelse här så hemtrevlig. Eller kanske att det står ett
glas svalkande hemgjord citrongräsjuice på bordet
och väntar på sin nya gäst. Det mönstrade stengolvet
passar bra ihop med de solida teakmöblerna och föremålen som ägaren Chitlada Senghluang tillsammans
med sin man har samlat på sig de senaste tio åren.
Rum 9 är det mest populära, kostar 900 kr natten, och
har en magisk utsikt från balkongen över templet utanför. Men det är servicen som stället är mest känt för.
– Vi säger till personalen att behandla våra gäster
som familjemedlemmar, och på en betygsskala mellan
1–5 brukar servicen hamna på 6 på utvärderingarna,
berättar Chitlada. The Asadang ligger i Bangkoks
historiska område med gångavstånd till China Town,
Grand Palace och National Museum.
■ 94, 94/1 Asadang Road, Wang Buraphaphirom,
tel +66-851 807 100, theasadang.com. Transport:
taxi eller flodexpressbåt.

117/39-40 Phayathai Road, tel +66-230 939 39,
viehotelbangkok.com. Närmaste skytrainstation:
Ratchathewi.

■

Det mörka träslagen i baren på Hotel Muse
tar dig tillbaka några hundra år i tiden.
Här är drinkarna och servicen på topp.
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På Arun Residence intill floden
kommer du garanterat ner i varv.

LUXX HOTEL

Prisvärd minimalism
Det finns två LUXX Hotel i Bangkok: ett med 13 rum
och fem våningar (utan hiss för den som vill ha lite träning), och ett med 51 rum. Minimalism är kanske det
ord som bäst beskriver hotellen. På minsta möjliga yta
har man lyckats få in säng, möbler, garderob, och en
träbalja som du badar i – allt i en kreativ och dekorativ
lösning. Rumspriserna inklusive frukost ligger på 500–
700 kr. Vilket hotell ska du då välja? För det bästa läget
nära till Siloms partyområde – det mindre alternativet,
och för den bästa designen och för att ha några fler
rum att välja mellan: LUXX XL på Langsuan Road.
LUXX Silom, 6/11 Decho Road, LUXX XL: 82/8 Langsuan
Road, tel +66-263 588 00, +66-268 411 11, staywithluxx.
com. Närmaste skytrainstation: Saladang (LUXX), Chong
Nonsi (LUXX XL).

■

ARUN RESIDENCE

Bästa utsikten
vid floden
Två hotell som ligger ett stenkast från varandra intill
stadens livspulsåder: Chao Phraya-floden har, när solen
går ner över Bangkok, antagligen den bästa utsikten,
inte bara över floden utan även över det buddistiska
templet Wat Arun. Den ombyggda husbåten från 1600talet är byggd i klassisk thaiarkitektur med mörka träslag, blandat med starka färger på inredningen. Verandorna som vetter mot vattnet är en perfekt plats att
kolla på solnedgången från, och vill man njuta av restaurangens strawberry mojitos, och en ännu bättre
utsikt, är det bara att ta trappan ett plan högre upp.
Är det fullbokat på Arun Residence finns det säkert ett
dubbelrum för 700 kr på systerhotellet Sala Arun.
■ 36-38 Soi Pratoo Nok Yoong, Maharat Road,
tel +66-222 191 589, arunresidence.com. Transport:
Ta speedboattaxi och hoppa av på motsatt sida av
Wat Arun.
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En oas mitt i storstan. Trädgården
och poolen på Sukhothai lockar mitt
på dagen när temperaturen stiger.

DREAM

MANDARIN ORIENTAL

Legendariskt
lyxboende

SUKHOTHAI

Oas i storstaden
Utanför kryper den täta trafiken långsamt framåt,
men väl inne i lobbyn på stilrena Sukhothai strömmar
det lugn loungemusik ur högtalarna och alla som
jobbar här verkar göra det i en behagligt långsam
fart. Faktum är att hotellet känns mer som en resort,
eftersom de olika rummen är utspridda i olika byggnader. De rymliga rummen har samtliga teakmöbler
och Jim Thompson-silke, och till exempel Garden
Suite har en liten veranda som vetter mot en vattenbassäng med rosa näckrosor i. Hotellområdet är frodigt och grönt, och gästerna kan själva upptäcka vilka
örter som serveras i de tre tillhörande restaurangerna
i Herb Garden. 2 000 kr är riktpriset för ett standard
dubbelrum.
13/3 South Sathorn Road, tel +66-234 488 88,
sukhothai.com. Närmaste skytrainstation: Chong Nonsi.
Tunnelbana: Lumphini.

Det finns nog inget hotell i Bangkok som är mer förknippat med staden än Mandarin Oriental. Tre generationer av gäster, många av dem kända namn, har
återkommit till detta femstjärniga hotell alldeles intill
Chao Phraya-floden. En av dem var författaren Joseph
Conrad som idag har sin egen lyxiga svit uppkallad
efter sig. Servicen är på topp, gästerna i de över 400
rummen ska känna sig så väl omhändertagna att hotellet har tre anställda för varje gäst. Tio restauranger,
varav ett par ligger på andra siden floden (båttaxi går
kors och tvärs, utan kostnad), plus en bambubar och
ett spa (Bangkoks första), gör att du egentligen inte
behöver lämna hotellet – här finns ju redan allt du behöver! Priserna på ett dubbelrum ligger runt 2 800 kr.
Den dyraste sviten kostar hela 30 000 kr.

■
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Blå, blå drömmar
om natten
Redan i loungen experimenteras det med färger,
former och belysning. Blå mosaik leder till små
tempel som är placerade på vatten, och vidare in i
rummen är det mesta blått – det är nämligen färgen
som ska få dig att varva ner och sova bra – det ser
det blå skenet under sängen till också förstås. Dream
består av två hotell som ligger bredvid varandra mitt
i hjärtat av Sukhumvit Road, med ett färgsprakande
nattliv runt hörnet och shopping, i till exempel nybyggda gallerian Terminal 21. Dream 1 och 2 är med
i filminspelningar och reklamfotograferingar varje
vecka – färgerna och lokalerna sticker helt enkelt ut
så pass mycket. På restaurangen Flava’s toalett går
det att, precis som i Romeo & Julia, kolla på varandra
genom ett stort akvarium med korallrev och färgglada
fiskar – genom killarnas till tjejernas, och tvärtom.
Ett standard dubbelrum går i hamn för 600 kr.
■ 10 Sukhumvit Soi 15, tel +66-254 85 00, dreambkk.com.
Närmaste skytrainstation: Asok.

48 Oriental Avenue Bangkok, tel +66-265 990 00,
mandarinoriental.com. Närmaste skytrainstation:
Saphan Taksin, och ta sedan flodtaxi, eller ring
hotellet så hämtar de upp dig med sin privata båt.

■
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Hotellet Lebuas bar och restaurang heter
Sirocco och ligger på 63:e våningen.
Perfekta förutsättningar för en lyckad dejt.

ATLANTA HOTEL

Perfekt för
familjebudgeten

LEBUA

Coolaste barhänget
Lebua Hotel är mest känt för skybaren Sirocco, som
med sin utsikt från den 63:e våningen tar andan ur
den mest kräsna resenären. Nu är det även så att hotellet och de sammanlagt fem restaurangerna som
ryms i State Tower-komplexet, har vunnit en mängd
priser de senaste åren. Detta är inget vanligt hotell –
här finns inga dubbelrum utan enbart sviter: närmare
bestämt 357 stycken – mellan 66 och 266 kvadratmeter stora, där alla har en egen balkong med utsikt
över floden. Att gästerna ska få valuta för sina pengar
är hotellets mantra. »Hangover-sviten« fylls hela tiden
på med alkohol, för att gästerna ska bli just bakfulla.
Sviten med två sovrum går loss på cirka 8 000 kr. En
»vanlig« svit för två personer kostar ungefär 1 500 kr.

När skylten med texten: »Sex Tourists Not Welcome«
hängdes upp vid entrén hände det att några manliga
gäster vände i dörren. Men så är det inte heller den
målgruppen som The Atlanta vill nå, utan snarare
familjer. I övrigt är det full frihet att göra vad man
känner för på denna 60-åriga ikon; restaurangen serverar frukost klockan 22 om du så önskar, och swimmingpoolen är öppen hela natten med sin omgivande
regnskogsträdgård. Men framförallt är det budgetpriset som lockar: ett dubbelrum kostar 200 kr och en
familjesvit 350 kr. Hotellet är väldigt fullbokat, så se
till att boka lång tid i förväg om det inte bara gäller
ett par nätter.
78 Soi 2 Sukhumvit Road, tel +66-225 260 69, theatlanta
hotelbangkok.com. Närmaste Skytrainstation: Nana.

■

■ 1055 Silom Road, tel +66-262 499 99, lebua.com.
Närmaste skytrainstation: Saphan Taksin.
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