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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Rajskie plaże Krabi
Wysiadając z łodzi na plaży Railay, przecieram
oczy ze zdumienia: tak mógłby wyglądać raj!
Z turkusowych wód zatoki wyrastają wysokie,
wapienne klify. Wzdłuż brzegu kołyszą się
łodzie długorufowe, których dzioby zdobią
kolorowe wstążki. Pomiędzy nimi przepływają
ławice niewielkich rybek. Plażę o drobnym,
białym piasku ocieniają palmy kokosowe.
Dlatego wyspa Krabi to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tajlandii.

Mój plan dnia jest prosty: wylegiwanie
się na leżaku, kąpiele morskie, masaż stóp
wykonany przez uśmiechniętą Tajkę i podziwianie zachodu słońca. Bardziej ambitni
mogą wypożyczyć kajak i zwiedzić morskie
jaskinie położone w sąsiedztwie plaży lub
powspinać się na skałkach. Strome klify
Railay to doskonałe miejsce do rozpoczęcia
przygody z tym sportem. Znajduje się tutaj
wiele tras odpowiednich dla początkujących,
a ceny całodniowych kursów rozpoczynają
się już od 30 dolarów. Trzeba tylko uważać
na małpy, które lubią płatać figle amatorom
wspinaczki.

Ś wiątynia płodności

B yć jak
L eonardo D i C aprio
Podczas pobytu na Krabi zatrzymuję się
w okolicach plaży Ao Nang. To niewielkie
miasteczko rybackie stanowi świetną bazę
wypadową do zwiedzania pobliskich wysp.
Największą popularnością cieszą się wycieczki
na Ko Phi Phi, gdzie kręcono film „Niebiańska plaża” z Leonardem DiCaprio. Krystalicznie czysta woda i rafy koralowe zachęcają
do nurkowania, a piasek jest tak biały, że aż
razi w oczy. Jeśli mamy do dyspozycji nieco
więcej czasu, możemy wspiąć się na położony na wzgórzu punkt widokowy, z którego
podziwiać można panoramę wyspy.
Po kilku dniach plażowania i odwiedzania kolejnych wysp postanawiam wyruszyć

w głąb lądu. Moim celem jest Wat Tham
Suea, czyli Świątynia Tygrysia położona
na skalistym szczycie. Swoją nazwę zawdzięcza kształtowi wzgórza, przypominającemu
łapę tygrysa. Żeby się do niej dostać, trzeba
pokonać strome schody ze 1237 stopniami. Po wyczerpującej wspinaczce docieram
do górującego nad miastem posągu Buddy.
U moich stóp rozciąga się las deszczowy
otoczony przez wapienne klify.
Tutaj właśnie, w otoczeniu dzikiej
przyrody, wybudowano świątynię i klasztor. Pogrążeni w zadumie mnisi mieszkają
w skromnych, drewnianych chatach. O ich
obecności świadczą pomarańczowe szaty suszące się na sznurach do prania. Spacerując
po lesie, można natknąć się na kilka jaskiń
z wizerunkami Buddy. Największa z nich
służy jako sala do medytacji.

J acuzzi
w dżungli
Turyści odwiedzający Świątynię Tygrysią zwykle zatrzymują się także w gorących źródłach, stanowiących część rezerwatu przyrody Khao Phra Bang Khram.
Spływająca kaskadą woda utworzyła tutaj
naturalne baseny. Bogate w minerały wody
termalne biją ze źródła znajdującego się
głęboko pod powierzchnią ziemi. Ich temperatura dochodzi do 40 stopni Celsjusza.
Kąpiel w leczniczych wodach przynosi ulgę
osobom z reumatyzmem i rwą kulszową.
Po dokładnym wymoczeniu się można popływać w pobliskim Emerald Pool. Dzięki
przejrzystej, szmaragdowej wodzie jest hitem ekoturystyki!

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Chociaż sezon na Krabi trwa przez cały rok, najlepiej przyjechać
tu pomiędzy listopadem a marcem. W porze
deszczowej wzburzone morze uniemożliwia
kąpiele i korzystanie z plaży.
Język: Językiem urzędowym jest tajski, ale
można porozumieć się również po angielsku.
Waluta: Baht tajski. 10 bahtów = 1,13
złotego.
Wiza: Nie jest wymagana w przypadku
wyjazdów turystycznych do 30 dni.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Zafunduj sobie przejażdżkę na słoniu
– godzinny trekking to wspaniała okazja
do przyjrzenia się różnym gatunkom zwierząt
zamieszkujących las deszczowy. Za niewielką
dopłatą można nakarmić słonia bananami.
Zobacz pobliskie wyspy podczas całodniowej wycieczki łodzią motorową. Najciekawsze
z nich to Tup Island, połączona piaszczystym
przejściem z sąsiednią wyspą, Chicken Island,
gdzie znajdują się najlepsze miejsca do nurkowania, i Poda Island ze stołami piknikowymi,
przy których można zjeść lunch.
Wybierz się na nocny bazar, organizowany w Krabi Town. Oprócz dużego wyboru
ubrań i pamiątek znajduje się na nim także
kilkanaście stoisk z ulicznym jedzeniem. Warto spróbować roti, czyli tajskich naleśników
z bananami lub czekoladą.


MAGDALENA CHROMIK
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Nieco dalej na wschód położona jest
plaża Phra Nang, na którą dopłynąć można
łodzią długorufową. Słynie ona z niewielkiej
jaskini, w której ustawione są falliczne wota.
Miejscowe kobiety przychodzą tutaj modlić
się o płodność, a rybacy – o obfite połowy.
Jeśli ich życzenie zostanie spełnione, składają
w ofierze kolejne rzeźby. Zgodnie z legendą
jaskinię zamieszkuje morska księżniczka, stąd
nazwa – Jaskinia Księżniczki.

Z tej nietypowej świątyni tylko niewielka odległość dzieli nas od hotelu Rayavadee,
gdzie warto zarezerwować stolik na kolację.
Szczególne wrażenie robi restauracja Grotto,
usytuowana wewnątrz jaskini. Nastrojowe
oświetlenie pięknie podkreśla zwisające nad
głowami gości stalaktyty. W głębi pieczary
umieszczono bar, w którym zamówić można
egzotyczne koktajle.
Podstawą kuchni tajskiej są świeże, lokalne produkty. Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek danie bez dodatku aromatycznej
trawy cytrynowej czy pikantnych papryczek
chili. W większości potraw wyróżnić można
cztery podstawowe smaki: słodki, ostry, kwaśny i słony. Na tajskich wyspach warto skusić
się na ryby i owoce morza: kraby, homary czy
krewetki. Najlepiej prosto z grilla, jak te serwowane w restauracji Grotto.

Łodzie długorufowe ozdobione wstążkami i girlandami kwiatów

Szmaragdowe Jezioro stanowi część rezerwatu przyrody

Żeby dotrzeć do posągu Buddy w Świątyni Tygrysiej, trzeba pokonać 1237 schodów

Jaskinia Księżniczki na plaży Phra Nang jest miejscem, gdzie kobiety przychodzą modlić się o płodność

