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Pyöräilymatka Thaimaassa yhdistää 
aktiiviloman ja turistireissun. 
Fillaristin iloiseksi yllätykseksi tiet 
ovat hyvässä kunnossa.

KY M M E N E N  T U N N I N  suoran yö-
lennon ja Bangkokissa vietetyn 
päivän jälkeen kahdeksan hen-
gen seurueemme on valmis pyö-
räseikkailuun. Se vie meidät 
kohti Thung Wua Laen -nimis-
tä kylää Siaminlahden rannalla. 
Yövymme joka yö eri hotellis-
sa, ja koska matkaa on 400 kilo-
metriä, puolet siitä taittuu mi-
nibussin kyydissä. 

Edessä on neljä päivää fil-
larointia, ja päivittäiset ajo-
matkat vaihtelevat 20 kilomet-
ristä 70:een.  Reitti on suun-
niteltu niin, että jokaiseen 
pyöräilyosuuteen mahtuu mah-
dollisimman paljon kaunista 
rantaviivaa. 

Suunnitelma kuulostaa hou-
kuttelevalta, mutta jännitäm-
me etukäteen, kestääkö kunto 
tai uuvuttaako tropiikin kuu-

muus. Pyöräopas Lucien Kirch 
rauhoittelee. Hänen mukaan-
sa Thaimaan lämmössä on fyy-
sisesti vähemmän uuvuttavaa 
pyöräillä 20–40 kilometriä kuin 
kävellä kymmenen, koska pol-
kupyörän selässä ilmavirta vii-
lentää oloa tehokkaasti. 

Oppaamme järjestää ohjat-
tuja pyörälomia Thaimaassa jo 
 viidettä vuotta. Luxemburgista 
kotoisin oleva entinen pyöräilyn 
puoliammattilainen päätyi uu-
teen kotimaahansa thaimaalai-
sen vaimonsa perässä ja halusi 
uuden ammatin vakuutusalalla 
vietettyjen vuosien jälkeen.

– Nyt saan toteuttaa into-
himoani päivittäin ja esitel-
lä asiakkailleni kaunista maa-
ta. Tämä ei ole minulle pelkkä 
työ, vaan rakas harrastus, hän 
 kertoo. 

Paikalliset ranta kylät ja 
buddhalaiset temppelit 
 tulevat polku pyörän 
selässä tutuiksi.

Näin pääset  
pyörä-
matkalle:
Polkupyörälomia jär-
jestävät Suomessa 
Aventura, Helin matkat 
sekä Mandala  Travel. 
Matkapaketti pitää si-
sällään Finnairin suorat 
lennot Bangkokiin, kul-
jetukset, opaspalvelut, 
majoituksen sekä ate-
riat. Pyörälomaan on 
yhdistettävissä myös 
rantaloma Hua  Hinissä 
tai Koh Samuin saa-
rella.  Hinnat alkaen  
2 000 e per henkilö.
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Pyöräilyn luvattu maa
Pyöräily on tehty meille helpok-
si. Koko matkan ajan maasto on 
tasaista ja pyörätiet paremmas-
sa kunnossa kuin useimmissa 
Euroopan maissa. Pienemmillä 
sivuteillä liikenne on vähäistä. 

– Asiakkaani eivät osaa etu-
käteen kuvitella, miten hyvät 
ajo-olosuhteet täällä on. Pyö-
räilyn suosio on kasvanut Thai-
maassa viime vuosina valtavas-
ti, ja tämä näkyy myös teiden 
kunnossa.

Vaikka Thaimaan kuuluisan 
kaoottinen liikennekulttuuri 
hieman pelottaa etukäteen, jopa 
lyhyet moottoritieosuudet tun-
tuvat turvallisilta. Oppaat pitä-
vät tiukasti ohjat käsissään ja 
tarvittaessa muuttavat reittiä, 
jottei vaaratilanteita synny.

Kuka tahansa ajotaitoinen 
voi ottaa osaa pyörälomalle. Op-
paamme järjestämillä retkillä 
päivittäiset ajomatkat vaihte-
levat 15 ja 120 kilometrin välil-
lä. Käytössä ovat joko maasto- 
tai hybridipyörät, ja matka tai-
tetaan ryhmän hitaimman aja-
jan mukaan. Me kaikki olemme 
harrastelijatasoa. Useimmilla 
meistä on vain vähäistä tai ei ol-
lenkaan kokemusta matkapyö-
räilystä. Siitä huolimatta keski-
nopeutemme on reippaat 20 ki-
lometriä tunnissa. Siinä vauh-
dissa pyöräily on nautinnollista 
mutta paikoitellen sopivan 
haastavaa. 

Tuoreita hedelmiä ja 
kookosvettä
Pyöräilemme uneliaiden pik-
kukylien läpi, joissa turistit ei-
vät tavallisesti liiku. Vaatimat-
tomista ruokakojuista leijuvat 
thai-basilikan ja sitruunaruo-
hon tuoksut. Päivän kohokoh-
ta on yhdessä nautittu lounas. 
Tulinen papaijasalaatti, yrteillä 
maustetut merenelävät ja tuore 
kala maistuvat. Toinen oppaam-

me, Tik, on ammatiltaan kokki, 
ja jälkiruoaksi nautimme hänen 
valmistamaansa sticky  ricea, 
makeasta kookosriisistä ja man-
gosta valmistettua kansallis-
herkkua. 

Ensimmäisenä päivänä ete-
nemme matkan lyhimmän eta-
pin eli 20 kilometriä, joka hu-
jahtaa hetkessä. Polkupyörän 

selässä ilmavirta todella viilen-
tää oloa, ja 32 asteen kuumuu-
den aistii vasta, kun pysäh-
dymme napostelemaan tuorei-
ta hedelmiä ja hörppimään kyl-
mää kookosvettä. Urheilupaita 
ja pehmustetut pyöräilysortsit 
ovat läpimärät, mutta olo ei ole 
lainkaan niin väsähtänyt kuin 
voisi kuvitella – päinvastoin, 
voisimme kaikki jatkaa vielä 
toiset 20 kilometriä.

Uurastus palkitaan 
uima-altaalla
Pyöräretken toisena päivänä 
puemme oppaalta saadut vihre-
ät pyöräilypaidat ja ryhdymme 
tositoimiin. Vaikka pyöräily tun-
tuu enimmäkseen helpolta, kova 
vastatuuli ja satunnaiset ylämäet 
pistävät jalat maitohapoille. Ta-
kapuoltakin alkaa  aristaa. Tasai-

silla osuuksilla keskisyke on hie-
man alle 120, ylämäessä mittari 
näyttää 160. Kun aurinko paah-
taa täysillä, polkeminen tuntuu 
vaivalloiselta. Niinä hetkinä aja-
tus hotellin uima-altaasta auttaa 
 jaksamaan.

Tiukimman päivän aikana 
ajamme 70 kilometriä eli kol-
manneksen 190 kilometrin ko-
konaismatkasta. Pyöräilyn lo-
massa vierailemme villielefant-
tisafarilla ja uimme luonnon-
kauniissa vesiputouksessa.

Oppaiden lisäksi huoltotii-
miimme kuuluu kaksi apumies-
tä, jotka kuljettavat matkalau-

kut perille, huoltavat pyörät 
ja täyttävät vesipullot. Palvelu 
pelaa, joten voimme keskittyä 
oleelliseen eli pyöräilyyn ja kau-
niiden maisemien ihasteluun. 

Neljäntenä pyöräilypäivä-
nä perille pääsy tuntuu saavu-
tukselta, sillä kaikki ryhmän jä-
senet jaksoivat polkea koko rei-
tin ja osa innostui jopa kisaa-
maan viimeisellä etapilla ison 
Buddha-kukkulan laelle. Ennen 
kotiinpaluuta vietämme vielä 
rentouttavan lomapäivän uima-
altaan äärellä, ja opettelemme 
Tikin johdolla valmistamaan 
 tutuksi tulleita thai-ruokia.   

Testaa myös 
nämä:
➤ Phuketissa sijaitseva Tiger 
Muay Thai on kasvanut valta-
vaksi treenikeskukseksi, jossa 
voi kamppailulajien lisäksi kes-
kittyä fitness-urheiluun.
tigermuaythai.com

➤ Bangkokin loman aikana eh-
tii kokeilla uutta trendilajia, si-
säsurffausta.
surfsetthailand.com

➤ Thaimaassa on satoja jooga-
keskuksia, joista yksi suosituim-
mista on Blooming Lotus Yoga 
Koh Pha Nganin saarella.
thailandyoga.net

➤ Thailand Cycling Tours järjes-
tää aktiiviharrastajille maantie-
pyöräajoja Bangkokista Phuke-
tiin, joiden keskinopeus lähen-
telee 40 kilometriä tunnissa. 
thailandcycletours.com

Viikon aktiivi-
lomalla ehtii 

neljän päivän 
pyöräretkelle ja 
sopivasti myös 
löhöilemään.

Päivittäiseen ohjelmaan 
mahtuu kiinnostavia 
kohteita – samalla saa 
hetken hengähtää.

Viikon aikana ehtii 
bongata villielefantte-
ja, maistella paikallisia 
herkkuja ja nautiskella 
uima-altaalla.
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