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FAKTA VIETNAM

Yta: 331 114 kvadratkilometer.
Invånarantal: Cirka 91 miljoner.
Språk: Officiellt vietnamesiska. Det talas
också ett trettiotal minoritetsspråk.
Huvudstad: Hanoi.
Statsskick: Republik, enhetsstat.
Religion: I teorin råder religionsfrihet men
myndigheterna begränsar religionsutövningen. Fyra av fem invånare säger
sig inte ha någon religion, men många
utövar en del buddism eller folkreligioner.
Det finns också en betydande
grupp kristna.

Phu
Quoc
– ASIENS NÄSTA STJÄRNA
För några år sedan var den långa vackra
stranden Long Beach nästan öde. I dag kommer
allt fler turister, men även om hotellen nu växer
upp som svampar ur sanden kan den som vill
fortfarande bo i en bungalow på en äkta
paradisstrand.

D

TEXT OCH FOTO PER JOHNSSON/RESPRESS

et ligger några hotell nära huvudorten Duong Dong vid den norra
delen av den evighetslånga stranden Long Beach. Sedan följer en
handfull bungalowbyar samt
en och annan enkel servering
under bambutak. I övrigt
finns här bara sand, hav och
palmer. Jag möter inte en
enda människa när jag går i vattenkanten och tänker att
detta verkligen kan sortera under rubriken ett oupptäckt
tropiskt paradis.”

FÖR ELVA ÅR sedan skrev jag precis så om den vietname-

PHU QUOCS mest kända strand Long
Beach är också den mest välbesökta.
Här ligger hotellen på rad.

siska ön Phu Quoc. Det var inte så många som reste hit då,
men snacket gick ändå om att ön snart skulle bli Sydostasiens nästa stora turistmetropol. Vietnams regering hade
godkänt ett gigantiskt investeringsprojekt som innefattade
såväl ett kasino som en internationell flygplats och hotell.
Det skulle byggas mycket och det skulle byggas snabbt.

Sedan gick åren utan att så mycket hände. Phu Quoc fortsatte att vara den stillsamma ön i Siambukten som väntade
på att något skulle hända, en ö som tycktes ha fastnat i det
förväntade jätteklivet mot framtiden. Visst dök det upp nya
hotell och restauranger då och då – fattas bara på en plats
med så många vackra stränder – men explosionen ville
aldrig infinna sig. Inte förrän till för två-tre år sedan då de
gamla planerna plötsligt började realiseras på allvar. Den
nya internationella flygplatsen som öppnade i december
2012 sände signaler till förmögna investerare om att kusten
var klar och att exploateringen kunde börja.
I dag ligger hotellen som ett långt pärlband utmed öns
paradstrand Long Beach. De forna grusvägarna har
breddats och asfalterats, restaurangerna och barerna
har blivit fler och norr om Duong Dong som ligger
PHU QUOC,
ungefär mitt på västkusten, invigdes nyligen en safariVIETNAM
park med tigrar, lejon, elefanter och andra djur samt
en nöjes- och vattenpark. Dessutom har den första av
15 planerade golfbanor precis öppnat, i vad som ska bli
världens största golfanläggning.
PHU QUOC befinner sig just nu mitt i den stora förändringen

från oupptäckt paradis till väloljad turistmaskin. Ändå är
det fortfarande lugnt på ön. När jag flanerar längs Long
Beach är jag visserligen inte lika ensam som för elva år sedan,
men eftersom stranden är så lång och bred blir det aldrig
trångt. Tempot är lågt. Inga barer som pumpar ut hög euro- E
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Embassy. Bar med lättare meny som ligger på Tran Hung
Dao-gatan. Gott kaffe och stor terrass. DJ några gånger i
veckan. Drivs av det svenska paret Hanna och Erik Fundell.

3
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Peppar. Flera av öns
pepparodlingar är
öppna för turister.
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Vinpearl Land. Nyöppnad tema- och vattenpark
med bland annat vattenrutschkanor, 5D-teater,
pariserhjul och ett riktigt bra akvarium.

firar sin födelsedag med att resa runt i två veckor på
Phu Quoc. Hon har besökt de flesta av öns stränder
och tvekar inte när hon utser Bai Sao till favoriten.
– Jag har hittat mitt paradis. De senaste dagarna
har jag bara åkt hit. Trots att jag inte är ensam turist
här känns det som att jag hittat en hemlighet som
endast några få andra känner till, säger hon.
NATTMARKNADEN i Doung Dong är välbesökt. Hit kommer både stadens invånare
och turister för att äta och umgås.

LOÀ SKÄR VANT upp en ananas på Long Beach. Hon
har jobbat som fruktförsäljare i några år, berättar hon.

disko och inga påträngande strandförsäljare. I stället
tillbakalutade serveringar och kvinnor som säljer
ananas, mango, melon och annan färsk frukt för ungefär tio kronor. Många av hotellen gömmer sig dessutom bakom den främsta palmraden och stör därför
inte intrycket av tropisk paradisstrand nämnvärt. Ju
längre söderut man kommer desto glesare mellan
hotellen och solstolarna (än så länge). Dagens mål att
nå strandens sydligaste ände misslyckas, det är för
långt – och varmt.
NEDANFÖR ETT av Phu Quocs stiligaste hotell, La

Veranda, går Loà fram och tillbaka iklädd en klassisk
konformad vietnamesisk hatt och säljer frukt från ett
ok hon bär över axeln. På knackig engelska och inter-

nationellt teckenspråk berättar hon att hon går här
varje dag, ofta tillsammans med sin dotter. För några
år sedan hade hon inget jobb.
– Min make jobbar på ett bygge. Det är bättre att
vara här, säger hon och skrattar.
Long Beach är Phu Quocs största och mest kända
strand, men den är långt ifrån den enda. Den cirka
sex mil långa kuststräckan är rikligt utsmyckad med
sandstränder, finast är Bai Sao (Star Beach på engelska)
i sydöst. Mellan grönskande kullar uppenbarar sig
här en sand vit som bakpulver och ett vatten klart
som sockerdricka. Under palmerna ligger några
bungalowbyar och serveringar, men den stora
byggivern har ännu inte nått Bai Sao.
Här solar Anastasiya Zagorulia från Moskva som

PHU QUOC
PHU QUOC ÄR mycket mer än stränder. Södra delen av

MILJÖN
Utvecklingen går rasande fort och
inte alltid med tankar på lokalbefolkning, miljö eller hållbarhet. Ansedda
tidskriften The Ecologist beskriver
i en artikel från 2013 hur djuren får
flytta på sig när 50 år gammal skog
fälls utmed Long Beach för att ge
plats nya hotell. Även familjer tvingas
lämna sin mark vid havet och flytta
inåt landet. De får dock rikligt med
pengar för sin mark och blir ekonomiskt oberoende. Fattigdomen bland
öns cirka 110 000 invånare har minskat från 14 procent 2004 till under
2 procent 2013.
RESA DIT
Reguljärt flyg med två mellanlandningar kostar från cirka 8000 kr t/r.
Flera bolag flyger från Skandinavien,
till exempel Thai Airways, Emirates
och Vietnam Airlines.
Fritidsresor startar direktcharter
nästa vinter, med start redan nu i
mars. Ving och Apollo har också
resor till Phu Quoc men då med två
mellanlandningar. Pris för paketresa
med flyg och mellanklasshotell med
frukost mellan cirka 25 000 och
30 000 kronor.
ÅKA RUNT
I första hand är det taxi som gäller.
Fråga efter bolagen Sasco och
Mailinh. En resa kostar cirka 15-20
kronor för två kilometer. Heldagstaxi
kostar ungefär 350 kronor. Det ska
också gå bussar utmed Tran Hung
Dao-gatan förbi alla resorts och
restauranger, men de har inte kommit
igång ännu. Att hyra motorcykel
kostar ungefär 90 kronor per dag.

I SÖDRA DELEN av Long Beach tyckte hotellet Novotel inte att sanden var tillräckligt vit. Ny sand
hämtades därför från stranden Bai Sao. Det syns tydligt vilken sand som är vilken.

ön är en böjande slätt medan det i norr reser sig berg
som i vissa fall når 600 meter över havet. Drygt hälften av ön är sedan 2001 nationalpark som lättast kan
upptäckas på motorcykel eftersom vägarna inte alltid
lämpar sig så bra för bil. Det finns också ett begränsat
antal vandringsleder för turister.
Huvudorten Duong Dong är också en trevlig bekantskap där vardagslivet rullar på som vanligt. På
den myllrande matmarknaden säljs kött, fisk, frukt,
grönsaker, kryddor och krimskrams i rasande tempo
varje dag och på nattmarknaden äter lokalbefolkningen middag sida vid sida med den ökande skaran
turister.
Men det är ändå för stränderna de flesta reser hit.
Så när kvällen kommer är jag tillbaka på Long Beach.
Jag sitter i den ljumma sanden och blickar ut mot den
makalösa solnedgången som sätter havet och horisonten i brand. Det är så vackert att det känns fel att
inte applådera. Precis som det gjorde för elva år
sedan.

