
1.  februar  2010nytt og nyttig fra Thailand
FREE COPY

* Resepsjonen/kontorene i servicebygget er nå åpnet. Velkommen innom!
   Vi byr på kaffe & kaker i hele februar.
* Vi har også startet vårt nye utleieprogram. Leiepris fra 8.850 THB pr.uke.
   Prøv vårt utleiekonsept, og skulle dere like dere – og kanskje ende opp med
   å kjøpe hus/leilighet av oss – spanderer vi inntil 2 ukers leie gratis!
* For visning/info: kontakt Kurt Andersen T. 084 566 0220 eller mail
   sales@nordicbangsarey.com
                                 www.bangsareyresort.comVelkommen!  

Tannbleking med laser + Gratis rengjøring   

Implanat med krone - spesiallege 

(200 meter fra Central Pattaya Road, på venstre side, 

www.pattayabeachdental.com
info@pattayabeachdental.com

ved siden av Champ Photo Digital Shop)

årgang 3 - utgave 2

VG innklaget over
Pattaya-artikler
side 3

Mangel på luksus-
leiligheter
side 18

Restaurantguiden:
'Fishing Park'
Side 22

Reiselivssider:
Snart billig å fly
Side 10-13

Lorentzen kjører
Kongens Cadillac

side 16

1.000.000.000 baht

side 4-5

side 9

Med den nye kildeskatten, samt rigid 
tolkning av skatteregler, trekker Norge 
store beløp ut av den thailandske 
økonomien. Det dreier seg om minst en 
milliard baht som rettmessig tilhører 

thaiene. Reglene for fritak fra kilde- 
skatten er umulig å oppfylle. Lederen 
for foreningen Emigrant1 sier at Norge 
ikke er noe bedre enn Iran når det 
gjelder å bryte internasjonale avtaler.

Det mest populære program- 
met på NRKs websider i 
januar var dokumentaren 
'Thailand for nordmenn'. Den 
har allerede vært lastet ned 
over 100.000 ganger.

Programmet fulgte bl.a. Kalle 
og Nahmfon Kristensen 
(bildet) under tumultene rundt 
Nordic-prosjektet i Pattaya.

Thailand mest sett på NRK

Norge snyter Thailand for minst

Tannhelse av topp kvalitet til en rimelig penge

Ocean Dental Center
488/74 Viewtalay Residence III, Jomtien 2nd Road

(Motsatt Viewtalay Villa og nære Immigration Office, Soi 5)
Tel. 038 756521, 089 8341414

www.oceandent.com E-mail: info@oceandent.com

216/47-48 Central Shopping Arcade
Pattaya Second Road
(opposite Mike Shopping Mall)

www.tailorthailand.com 

   Tel. 038 720 761 - Mob. 081 9838 629

JIM  INTERNATIONAL
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