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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Phuket – perła Południa
Phuket, największa wyspa Tajlandii, nazywana jest perłą Morza Andamańskiego. Wielu
turystów przylatuje bezpośrednio tutaj, rezygnując ze zwiedzania innych atrakcji kraju.
Przyciągają ich ciągnące się kilometrami białe plaże, na których podziwiać można spektakularne zachody słońca. Lazurowa woda,
rafy koralowe i tradycyjne łodzie ozdobione girlandami kwiatów dopełniają specyfiki Phuket. Choć wiele osób zarzuca wyspie
zbytnią komercjalizację, łatwo ominąć zatłoczone kurorty. Wystarczy trzymać się z dala
od okolic Patong.

Po plaży Mai Khao można spacerować
godzinami, spotykając po drodze jedynie kilku
rybaków. Ta część wyspy nie jest popularna
wśród turystów, znajduje się tutaj niewiele
hoteli, głównie tych z wyższej półki. Szeroki
pas piasku stanowi rezerwat przyrody, będący
miejscem lęgowym żółwi morskich. W miesiącach zimowych olbrzymie gady przypływają
tutaj, żeby złożyć jaja. Z tego powodu przy
plaży brakuje infrastruktury turystycznej. Jest
za to cisza i spokój.

S ekretna laguna

Ś ladami
J amesa B onda
Największą atrakcją Parku Narodowego
Ao Phang-Nga jest przypominająca maczugę
skała wyrastająca z płytkiej zatoki. Według
legendy Ko Tapu, czyli „Wyspa Gwóźdź”,
powstała, gdy miejscowy rybak złapał w sieci
gwóźdź i rozzłoszczony nieudanym połowem uderzył w niego z całej siły mieczem.
Gwóźdź pękł na pół, a jego część wpadła
do wody, tworząc wysoką na 20 metrów skałę. Odkąd w 1947 roku nakręcono tutaj film
„Człowiek ze złotym pistoletem” z Rogerem
Moore’em w roli agenta 007, miejsce to znane jest jako wyspa Jamesa Bonda. Wśród
wapiennych skał porośniętych tropikalną
roślinnością ukrywał się zabójca Francisco
Scaramanga.

W ioska na palach
Po południu zatrzymujemy się na posiłek
w wiosce piratów morskich, wybudowanej
w całości na drewnianych palach. Kolorowe
dachy domów zdają się być przyklejone do pobliskiej skały. Historia niezwykłej osady sięga
XVIII wieku. Została ona założona przez trzy
indonezyjskie rodziny, trudniące się rybołówstwem. Ponieważ w tamtych czasach prawo
własności ziemi posiadali jedynie rdzenni
mieszkańcy, rybacy postanowili wybudować
domy na palach. Jeszcze do niedawna wioska była zamknięta dla turystów, a miejscowi
wiedli skromne życie, utrzymując się z pracy
własnych rąk. Dziś działa tu wiele restauracji,
sklepów z pamiątkami i pensjonatów. Na terenie wioski znajdują się meczet, szkoła, a nawet
boisko do piłki nożnej. Mieszka w niej także jeden policjant, który nie narzeka jednak
na nadmiar pracy.
Spędzając wakacje na Phuket, warto wypożyczyć skuter i wybrać się na wycieczkę
do Wat Chalong – najważniejszej buddyjskiej
świątyni na wyspie. Miejscowi przychodzą tutaj pomodlić się przed figurami trzech świątobliwych mnichów. Popularnym zwyczajem jest
oklejanie posągów płatkami złota. Na wzgórzu
niedaleko świątyni powstał również 45-metrowy pomnik Buddy. Wykonana z białego alabastru figura stanęła w jednym z najlepszych
punktów widokowych w okolicy. Rozciąga się
z niego wspaniała panorama na miasto, zatokę
Chalong i Morze Andamańskie.

Informacje
praktyczne:
Kiedy jechać: Do Tajlandii najlepiej
wybrać się w porze suchej, przypadającej
na okres od listopada do lutego.
Język: Językiem urzędowym jest tajski, ale
można porozumieć się również po angielsku.
Waluta: Tajski baht; 1 baht = 0,11 złotego.
Wiza: Nie jest wymagana w przypadku
wyjazdów turystycznych do 30 dni.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Odwiedź Phuket Town – urocze miasteczko o zabytkowej sino-portugalskiej architekturze. Warto przyjechać tu podczas Festiwalu
Wegetariańskiego, gdy w rytmie bębnów i kłębach dymu wierni chodzą po rozżarzonych
węglach i przekłuwają sobie policzki nożami.
Popłyń na Ko Phi Phi – wyspę, na której
kręcono film „Niebiańska plaża” z Leonardem
DiCaprio. W krystalicznie czystej wodzie obserwować można kolorowe ryby, a tutejsze
plaże zachęcają do wypoczynku.
Zobacz zachód słońca z przylądka
Promthep – najczęściej odwiedzanego
punktu widokowego na Phuket. Rozciąga
się stąd wspaniały widok na wybrzeże Morza
Andamańskiego.
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Po kilku dniach leniwego wypoczynku
wyruszamy na wycieczkę po okolicznych wysepkach. Pierwszym przystankiem jest wyspa
Hong, gdzie przesiadamy się z motorówki
na kajaki i płyniemy skalnym korytarzem
do ukrytej w głębi wyspy laguny.

– Uważajcie na nosy! – ostrzega przewodnik, gdy przesmyk pomiędzy skałami robi się
coraz węższy i musimy położyć się na dnie
kajaka. Mamy szczęście, bo poziom wody nie
jest wysoki. W porze deszczowej zwiedzanie
wyspy jest niemożliwe. Po chwili wpływamy
do otoczonej wapiennymi klifami laguny. Porastający ją las namorzynowy zamieszkują
jedynie małpy i różne gatunki ptaków. Nad
bezpieczeństwem ich gniazd czuwają strażnicy
przyrody. A jest czego pilnować – cenione
przez smakoszy gniazda salangan osiągają na czarnym rynku cenę tysiąca dolarów
za kilogram.

Na wyspie Jamesa Bonda powstał film „Człowiek ze złotym pistoletem”

W lagunie ukrytej wewnątrz wyspy Hong rośnie las namorzynowy

Wioskę piratów morskich wybudowano na drewnianych palach

Hotel Holiday Inn znajduje się tuż przy plaży Mai Khao

