
Huletur med krabbelunsj
Det inviteres til en utflukt til Phraya Nakhon Cave med derpåfølgende måltid

       fredag 26. februar kl. 13:00.

Hulen er verdensberømt på grunn av sin lyssetting og tabernakelet som Rama V fikk 
bygget der inne. Hulen er ganske kort og vid/høy og det er ikke noen faremomenter 
med å bevege seg i den. Inne ved tabernakelet er det en stor åpning opp mot fri luft 
og dette gir den berømte lyssettingen.

Som lunch etter huleturen tar vi sikte på å lage et krabbekalas med Mills majones,
(dersom tilgjengelig) bagetter, hvitvin osv. For dem som ikke vil ha denne menyen er 
restauranten landskjent for den gode sjømaten de lager. De har bare en alternativ 
rett, kylling med caschewsnøtter.

NB! Turen krever skikkelige sko og det er en del gåing på natursti og trapper for å 
komme frem. Det anbefales å ta med drikkevann.

Program.

Vi møtes i restauranten kl. 09:00. (Kjørebeskrivelse følger nederst)

Krabbene inspiseres og bestilles. Harald har lovet å være chef og overvåke 
tilberedningen av krabbene. Andre som ikke vil gå til hula kan og bli igjen for å hjelpe
Harald med denne viktige oppgaven.

Avreise til utgangspunktet for spaserturen. Det er ca 5 minutters kjøring.

Vi parkerer på tempelområdet og gir oss i vei.

Spaserturen tar  normalt mellom 30 og 40 minutter.

Vi tilbringer akkurat den tiden vi vil i hula før vi rusler tilbake.

Vi kjører så tilbake til restauranten hvor vi tar oss et velfortjent måltid.

Det vil bli organisere en «fellespakke» med hvitvin, majones, bagetter, sitroner, dill 
osv for dem som vil ha et norsk krabbekalas med Thailandske ingredienser. Utgiftene
til «fellespakken» deler vi på vi som bruker den. Ellers betaler alle hver for seg for 
det de spiser og drikker.



Hjemtur ihht. eget initiativ.

Da opplegget krever en del logistiske forberedelser så må vi ha påmelding innen 
fredag 19 februar kl 1300.

Påmeldingen må inneholde antall personer og om en vil spise krabber eller a lacarte.
Det må inneholde hvor mange krabber en vil ha og enten blue crabs eller mud crabs.
(De siste anbefales)

 En må og si om en vil delta i «fellespakken».

Eks for påmelding:

Donald Duck og Dolly

Donald, 2stk blue crabs, Dolly a la carte

Donald deltar i Fellespakke.

Bindende påmelding til  Mads Flornes flornesmads@gmail.com 

Du skal motta en bekreftelse fra Mads når du er påmeldt!

KJØREBESKRIVELSE: Kjør til Pranburi intersection. Fra Hua Hin er det det tredje 
lyskrysset i Pranburi. Det første lyskrysset er Fort Thanarat, det andre er ved Tesco 
Lotus og det tredje er Pranburi intersection. Ta til venstre i dette krysset og kjør 4,9 
km. Der er et nytt kryss hvor en tar til høyre. Det er rute 4020. Følg denne veien 
21,9 km. Der er et nytt stort kryss hvor det og er skiltet til den berømte hula. Ta til 
venstre her og etter 1,9 km er restauranten som er samlingspunktet. Mads vil være 
der fra kl 08:45.

Vennlig hilsen                                               

Styret
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