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Nadmorska prowincja Krabi zajmuje powierzch-
nię 4708 km2 i leży 814 km na południe od 
Bangkoku. Jej największe atrakcje są zlokalizo-
wane głównie wzdłuż długiej linii brzegowej, 
obejmującej kilka znanych plaż i zatok oraz 
liczne przybrzeżne wyspy tropikalne.

HiSTOria
Odkrycia archeologiczne pozwalają przypusz-
czać, że Krabi było jedną z najstarszych społecz-
ności w Tajlandii, sięgającą czasów prehisto-
rycznych. Uważa się również, że miasto Krabi 
było niegdyś znane pod nazwą „Ban Thai Samo” 
i stanowiło jedno z 12 królewskich miast. Jego 
symbolem miała być małpa. Krabi było miastem 
zależnym Królestwa Nakhon Si Thammarat. Inna 
legenda wskazuje, że miasto może zawdzięczać 
swoją nazwę znaczeniu słowa „Krabi”, tj. „miecz”. 
Związane jest to z legendą, według której przed 
założeniem miasta z ziemi wydobyto starożytny 
miecz. Z czasem miecz stał się symbolem Krabi. 

GEOGraFia
W części kontynentalnej pasma górskie Krabi 
są poprzedzielane wyżynami i nizinami. Pro-
wincja obejmuje również ponad 130 większych 
i mniejszych wysp na Morzu Andamańskim. Na 
lasy składają się głównie drzewa mangrowe 
i strączyńce cewiaste (Cassia fistula). Piaszczy-
sto-gliniasta gleba Krabi idealnie nadaje się pod 
uprawę roślin takich jak drzewa kauczukowe, 
palmy, pomarańcze, palmy kokosowe oraz 
kawa. Rzeka Krabi przepływa przez miasto na 
odcinku 5 kilometrów i wpada do Morza Anda-
mańskiego w Tambon Pak Nam.

aTrakCJE
Khao Khanap Nam 

Khao Khanap Nam to symbol Krabi. Słynne skały 
znajdują się przed miastem i można je odwiedzić 
tradycyjną długą łodzią kursującą z przystani 
w Chao Fa. Podróż trwa zaledwie 15 minut. 
Z łodzi goście mogą wspiąć się po schodach i zo-
baczyć jaskinie pełne stalaktytów i stalagmitów. 
Można także wypożyczyć łódź, aby odwiedzić 
Khao Khanap Nam, lasy mangrowe oraz lokalną 
społeczność w wiosce rybackiej Ko Klang. 

Than Sadet 

Jaskinia ta znajduje się w Ban Nong Kok, 7 
km od miasta Krabi. Swoją nazwę zawdzięcza 
wizycie króla Ramy IV (przed objęciem tronu). 
Jaskinia zachwyca wspaniałymi stalaktytami 
i stalagmitami.

Park Narodowy Khao Phanom Bencha 

Park jest położony w Ban Huai i oddalony o 20 
km od miasta. Liczy 50 km2 i obejmuje wysokie 
góry i gęste lasy. Uroku dodają strumienie, 
wodospady i dzikie zwierzęta. Namtok Huai 
To leży około 500 metrów od biura parku. Wo-
dospad spływa ze skał, tworząc 11 ogromnych 
basenów, z których każdy ma swoją nazwę, 
np. Wang Thewada, Wang Sok czy Wang Chan. 
Warto również zobaczyć Namtok Huai Sa-de, 
3-poziomowy wodospad położony w odległo-
ści 300 metrów od biura parku. Wędrówka na 
szczyt góry Phanom Bencha (1397 m) to atrak-
cja dla miłośników przygód. Wyprawa trwa co 
najmniej 3 dni i pozwala podziwiać po drodze 
strumienie, wodospady, jaskinie i punkty wi-
dokowe na wysokich klifach. Kontakt: siedziba 
Parku Narodowego Khao Phanom Bencha, P.O. 
Box 26 Amphoe Mueang, Krabi 81000, tel. +66 
7566 0716-7.

krabi
Namtok Huai To, Park Narodowy Khao Phanom Bencha
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Wat Tham Suea 

Świątynia ta znana jest również jako „Jaskinia Ty-
grysa” i leży 9 km na północ od Krabi. We wnętrzu 
jaskini można zobaczyć odciski łap tygrysa w ka-
mieniu, a sama jaskinia leży pośród bujnego lasu 
pełnego ogromnych, starych drzew. Świątynia jest 
również ważnym stanowiskiem archeologicznym, 
które pozwoliło odkryć liczne zabytkowe przed-
mioty, takie jak narzędzia, ceramikę oraz formy 
do odlewu śladu stopy Buddy. W okolicznych 
wzgórzach znaleźć można kilka innych jaskiń. 

Susan Hoi, czyli plaża starych muszli 
(dosłownie: „Cmentarzysko muszli”)

Położona w Ban Laem Pho (17 km od miasta) 
plaża była niegdyś dużym słodkowodnym ba-

gnem, zamieszkałym przez gatunek ślimaków, 
które żyły tam i umarły około 40 milionów lat 
temu. Z czasem zmiany klimatyczne spowodo-
wały zniknięcie bagna, ale warstwa skamienia-
łych muszli miała już 40 centymetrów grubości 
i leżała na 10-centymetrowej warstwie podgle-
by z węgla brunatnego. Z powodu wypiętrzeń 
geograficznych skamieniałe muszle zostały 
rozrzucone w formie wielkich połamanych płyt 
na brzeg morza w Laem Pho. Zaleca się spraw-
dzić prognozę pływów przed wizytą, ponieważ 
imponujące muszle są widoczne tylko podczas 
odpływu, zaś podczas przypływu znikają pod 
powierzchnią wody. 

Ao Nang 

Oddalona o około 20 km od miasta piaszczysta 
plaża Ao Nang rozciąga się u podnóża wysokich, 
wapiennych wzniesień. Dostępne jest zakwa-
terowanie na plaży, centra nurkowe, łodzie do 
wynajęcia, restauracje, tour operatorzy oraz 
wypożyczalnie kajaków. W Ao Nang wielu tury-
stów wynajmuje łodzie, aby odwiedzić pobliskie 
atrakcje, takie jak Hat Rai Le i Tham Phra Nang 
znajdujące się na lądzie na wschód od Ao Nang, 
a także leżące blisko brzegu wysepki Koh Poda, 
Koh Kai, Koh Mo oraz Koh Thap. 

Hat Rai Le 

Plaża dzieli się na dwie części: wschodnią i za-
chodnią. Choć jest mniej zagospodarowana 
turystycznie niż Ao Nang, jej zachodnia, szeroka 
i piaszczysta część zachwyca cichą i spokojną 
atmosferą. Po drugiej stronie półwyspu leży 
wschodnia część Rai Le, która różni się od innych 
plaż w okolicy. Można ją określić jaką błotną 
równinę (zwłaszcza podczas odpływu), a na 
jednym z jej krańców rośnie las namorzynowy. 
Mimo to plaża zapewnia niezwykłe widoki. 
Najwygodniejszym sposobem dotarcia na Hat 

Rai Le jest długa łódź z Ao Nang (podróż trwa 
około 15 minut).

Hat Tham Phra Nang 

Ta szeroka plaża jest dostępna tylko łodzią. 
Skrywa miałki, biały piasek i krystalicznie czystą 
wodę, jak również wspaniałe klify i jaskinie. 
Choć przez cały rok nie brakuje tam tłumu go-
ści, plaża jest wciąż czysta i uważana za jedną 
z najpiękniejszych w regionie. Pobliska jaskinia 
i laguna Phra Nang zapewniają spektakularne 
widoki. Dostępny jest szeroki wybór zakwa-
terowania w różnych cenach. Choć można 
tam dotrzeć jedynie łodzią, okolica zapewnia 
mnóstwo atrakcji rekreacyjnych. 

Hat Noppharat Thara 

3-kilometrowa piaszczysta plaża oddalona 
jest o 6 km od Ao Nang. Pokryta maleńkimi 
muszelkami plaża była dawniej nazywana 

przez mieszkańców „Hat Khlong Haeng”, co 
oznacza „plaża przy suchym kanale”. Kanał 
wysycha w czasie odpływu i teren zamienia się 
w długą plażę. Znajduje się tam siedziba Parku 
Narodowego Hat Noppharat Thara-Muko Phi 
Phi. Park zajmuje dużą powierzchnię zarówno 

Hat Rai Le

Hat Tham Phra Nang

Wat Tham Suea
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na lądzie, jak i na morzu. Na stronie www.dnp.
go.th można znaleźć więcej informacji.

Muko Phi Phi 

Phi Phi leży w równej odległości (około 40 
km) zarówno od Krabi, jak i Phuket. Składa się 
z sześciu większych i mniejszych wysp, które 
wyróżniają się stromymi, wapiennymi klifami 
i skałami. Niektóre mogą poszczycić się pięk-
nymi plażami i rafą koralową. Najlepszy czas 
na wizytę to okres od listopada do kwietnia.

Koh Phi Phi Don zajmuje powierzchnię 28 km2. 
Laem Tong (na północy) zachwyca piękną mor-
ską przyrodą. Na nurkowanie warto wybrać się 
także do Laem Hua Raket, Hat Yao oraz Hin Phae. 
Dostępne są różne formy zakwaterowania.

Koh Phi Phi Le to piękna wyspa o powierzchni 

zaledwie 6,6 km2. Jest otoczona wapiennymi 
górami i wysokimi wzgórzami o sterczących 
klifach. Średnio morze jest tu głębokie na 20 
metrów, a najniższy punkt na południe od 
wyspy sięga około 34 metrów. Koh Phi Phi Le 
może pochwalić się malowniczymi zatokami, 
takimi jak Ao Pi Le, Ao Maya oraz Ao Lo Sa Ma. 
W północno-wschodniej części wyspy znaleźć 
można dużą jaskinię Tham Viking. Nazwa jaskini 
została zmieniona na „Tham Phaya Nak”, czyli 
„Jaskinia węża Nagi” przez Jego Wysokości Króla 
Bhumibola Adulyadeja z powodu kamienia przy-
pominającego mitycznego stwora, którego Jego 
Wysokość zauważył podczas wizyty w 1972 roku. 
Jaskinia jest uważana za święte miejsce przez 
miejscowych, którzy przychodzą tutaj zbierać 
gniazda jaskółek. We wschodniej i południowej 
części jaskini znaleźć można dawne, kolorowe 

Hat Noppharat Thara

Ao Maya
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Tham Lot

wizerunki słoni oraz różnych typów łodzi, w tym 
arabskich i europejskich żaglowców, sampana, 
chińskiej dżonki oraz parowca. Obrazy są praw-
dopodobnie dziełem kupców morskich lub pira-
tów, ponieważ badania nad szlakami żeglarskimi 
z zachodu na wschód wskazują, że obszar ten 
mógł być przystankiem dla łodzi szukających 
schronienia przed sztormami, przewożących 
ładunek lub wymagających naprawy.

Koh Yung leży na północ od Koh Phi Phi Don. 
Kusząca kolorowymi rafami koralowymi wyspa 
ma kamienistą plażę na wschodzie oraz małe, 
piaszczyste plaże położone pośród dolin. 

Koh Mai Phai leży na północ od Koh Phi Phi 
Don i nieopodal Koh Yung. Przepiękne plaże 
można znaleźć na północy i wschodzie wyspy. 
Rafa koralowa z koralowcami przypominają-
cymi poroże jelenia rozciąga się z północy na 
południe wyspy. 

Aby dotrzeć na Koh Phi Phi, można skorzystać 
z promów, które kursują z przystani Chao Fa 
w mieście Krabi. Informacje, rozkład jazdy oraz bi-
lety można uzyskać w biurach podróży w mieście 
Krabi oraz przy przystani. Dostępne są regularne 
połączenia łodzią oraz jednodniowe wycieczki 
motorówką z Ao Nang na Koh Phi Phi. Wycieczki 
można wykupić u kilku lokalnych tour operatorów 
w okolicy plaży Ao Nang. Po przybyciu na Koh Phi 
Phi Don warto wybrać się na wycieczkę na po-
bliske wyspy na pokładzie długich, tradycyjnych 
łodzi. Goście podróżujący z Phuket mogą skorzy-
stać z usług tour operatorów, którzy organizują 
jednodniowe wycieczki na Koh Phi Phi.

Hat Thap Khaek 

Hat Thap Khaek leży około 25 km od miasta 
i cieszy się renomą czystej i spokojnej plaży. Hat 
Thap Khaek jest popularna wśród turystów, któ-
rzy preferują opalanie w zacisznej atmosferze, 

Plaża oferuje oszałamiające krajobrazy, spo-
kojne morze oraz widok na Muko Hong i Muko 
Yao. Dostępne są różne formy zakwaterowania.

Ao Tha Len 

Oddalona o około 35 km na zachód od miasta 
Krabi mała zatoka Ao Tha Len jest znana jako 
jedno z najlepszych miejsc do kajakarstwa 
morskiego. Wycieczka kajakiem pozwala od-
kryć bujne lasy mangrowe oraz obserwować 
bogatą faunę. Niezapomnianym przeżyciem 
jest przepłynięcie między majestatycznymi, 
wapiennymi klifami.

Centrum Ogrodnicze Krabi 

Ta atrakcja agroturystyczna, wspierana przez 
Departament Doradztwa Rolniczego, jest 
oddalona o około 20 km od Krabi na trasie do 
Amphoe Ao Luek. Centrum obejmuje duży 
obszar i może poszczycić się kolekcją lokalnych 
owoców, kwiatów i roślin. Tha Pom Khlong Song Nam 

Tha Pom Khlong Song Nam to długi na 5 km 
kanał, który znajduje się w miejscu, w którym 
słodka woda zlewa się z wodą morską, tworząc 
zadziwiający ekosystem. Krystalicznie czysta 
szmaragdowa wody raz jest słodka, a raz słona - 
w zależności od pływu. Goście mogą wybrać się 
na wycieczkę kajakiem wzdłuż kanału, aby po-
dziwiać bujną scenerię lasów namorzynowych 
i bagien torfowych po obu stronach kanału.

Park Narodowy Than Bok Khorani 

Biuro parku jest położone 46 km od miasta i 1 
km od targu Ao Luek Nuea. W pobliżu biura 
parku można znaleźć kilka zacienionych lasem 
naturalnych stawów ze szmaragdową wodą, 
w których turyści mogą zażyć kąpieli. Inne 
atrakcje parku to kilka jaskiń w wapiennych 
górach, bujne lasy namorzynowe oraz piękne 
wyspy, na które można dostać się jedynie ło-

dzią. W parku można rozbić namiot (własny). 
Interesujące atrakcje:

Do Tham Lot można dotrzeć łodzią odchodzą-
cą z przystani Bo Tho. Przystań jest oddalona 
o 2 km od Amphoe Ao Luek na trasie do Laem 
Sak. Na gości czekają 15-minutowe przejadżki 
długimi łodziami wzdłuż kanału przechodzą-
cego przez lasy namorzynowe. Tham Lot to 
tunel pod górą z wapienia, w którym płynie 
naturalny strumień. Uroku dodają stalaktyty 
i stalagmity. Jaskinię można odwiedzać tylko 
podczas odpływu. 

Tham Phi Hua To leży 500 metrów od Tham Lot 
i można ją zwiedzać łodzią odchodzącą z przy-
stani Bo Tho. Jaskinia znajduje się w górze Phi 
Hua, która jest otoczona namorzynowymi ba-
gnami. Wewnątrz jaskini czekają dwie osobne 
trasy. Po lewej strony znajduje się skrót na tyły 
jaskini, do której przedziera się światło słonecz-

Tha Pom Khlong Song Nam
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Park Narodowy Than Bok Khorani

Muko Hong

Tham Phi Hua To

ne, a ścieżka po prawej stronie wiedzie do groty 
uważanej za dawne schronienie mieszkańców 
jaskini. Można tam podziwiać prehistoryczne 
malowidła przedstawiające ludzi, zwierzęta, 
narządy i liczne muszle. Odkryto w niej także 
duże czaszki ludzkie, co zrodziło przydomek 
„Jaskinia wielkogłowych duchów”.

Tham Chao Le znajduje się na zachód od Laem 
Sak w zatoce otoczonej górami i malowniczymi 
wyspami. Do jaskini można dostać się w 10-15 
minut łodzią odchodzącą z przystani w Laem 
Sak. W jaskini zobaczyć można prymitywne 
obrazy obejmujące ludzi, zwierzęta i symbole 
geometryczne oraz stalagmity i stalaktyty. 
Prawdopodobnie obrazy są dziełem mieszkań-
ców Tham Phi Hua To. 

Muko Hong to grupa wapiennych wysp obej-
mujących: Koh Lao (inaczej: Koh Sa Ka), Koh 
Lao Riam, Koh Pakka oraz Koh Lao La Ding. 

Większość z nich to wapienne wyspy z pięk-
nymi plażami, rafami koralowymi w głębi i na 
płyciźnie oraz wieloma gatunkami ryb. Koh 
Hong (inaczej: Koh Lao Pi Le) to największa 
wyspa na południu. Oferuje 400-metrowy szlak 
turystyczny ciągnący się dookoła wyspy, a także 
nadaje się na wycieczki kajakowe. Muko Hong 
znajduje się na skraju Parku Narodowego Than 
Bok Khorani. Dojazd zapewniają łodzie z Ao 
Nang, a podróż trwa około godziny.

Muzeum Wat Khlong Thom 

To lokalne muzeum jest kompleksem świątyn-
nym oddalonym o 1 km od urzędu dystryktu 
Khlong Thom (między 71. a 72. km na autostra-
dzie 4). Muzeum pozwala obejrzeć zróżnicowa-
ne eksponaty, które zostały odkryte podczas 
wykopalisk na stanowisku archeologicznym 
„Khuan Luk Pat” („kopiec koralików”) za świą-
tynią. Inne odkrycia obejmują narzędzia z ka-
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mienia, gliniane ozdoby w kształcie zwierząt, 
a także koraliki sprzed 5000 lat.

Namtok Ron Khlong Thom 
Te gorące źródła można znaleźć w Ban Bang 
Khram. Należy jechać około 45 km z miasta w kie-
runku Amphoe Khlong Thom, a następnie drogą 
Sukhaphiban 2 przez 12 km. Okolica jest pełna 
gorących źródeł w zacienionym lesie, a tempera-
tura wody wynosi 40-50 stopni Celsjusza. Gorące 
źródła i chłodne strumienie zbiegają się na zboczu 
wzgórza, tworząc piękne kaskady ciepłej wody. 

Rezerwat dzikiej przyrody 
Khao Pra-Bang Khram 

W Ban Bang Tiao (18 km od Amphoe Khlong 
Thom) czeka 2,7-kilometrowy szlak wiodący 
przez nizinny las zachwycający szmaragdowym 
stawem i zróżnicowanymi siedliskami natural-
nymi. W lesie mieszka wiele rzadkich gatunków 
ptaków, takich jak kurtaczek czarnobrzuchy, 
krasnogłów sundajski i dzioborożec białodzio-
by, a także różnego rodzaju rośliny.

Namtok Hin Phoeng 

Wodospad położony jest 25 km od dystryktu 
Khlong Thom. Należy jechać autostradą 4 (trasa 
Krabi-Trang) i skręcić w lewo przy targu Khlong 
Phon, a następnie kontynuować przez 8 km. 
Po przybyciu do dolnego jeziorka gości czeka 
400-metrowy spacer wzdłuż krawędzi góry, 
aby zobaczyć wodospad na stromym urwisku.

Koh Lanta 
Koh Lanta składa się z dwóch sąsiadujących 
wysp: Kok Lanta Yai i Koh Lanta Noi. Koh Lanta 
Yai ma rozwinięte zaplecze turystyczne, zaś na 
Koh Lanta Noi działa urząd dystryktu. Większość 
plaż na Koh Lanta Yai leży w zachodniej części 
wyspy i oferuje szeroką gamę zakwaterowania. 
Wśród plaż warto wymienić Kho Kwang, Khlong 

Dao, Phra Ae, Hat Khlong Khong, Hat Khlong 
Nin oraz Ba Kan Tiang (do wszystkich można 
dotrzeć drogą lądową). W Sala Pier Dan na pół-
nocy ulokowali się tour operatorzy, sklepy oraz 
banki. Na południowym krańcu wyspy znajduje 
się natomiast siedziba Parku Narodowego Muko 
Lanta, który kusi campingiem i pięknymi wido-
kami. Podróżując na wschód wyspy, zwiedzają-
cy mogą poznać starą społeczność Koh Lanta 
i wioskę morskich cyganów. Dostępnych jest 
kilka pensjonatów. Aby zwiedzić wyspę, można 
wynająć motocykl w Sala Dan. Szczyt sezonu 
na Koh Lanta trwa od listopada do kwietnia. 

Aby dotrzeć na Koh Lanta, można wybrać 
klimatyzowane vany z miasta Krabi. Van prze-
prawia się dwukrotnie przez wodę promem sil-
nikowym: najpierw w Ban Hua Hin, a następnie 
na Koh Lanta. Podróż trwa 2 godziny. Porada 
dla kierowców: warto wybrać pierwszy kurs 
promu w ciągu dnia, ponieważ odbędzie się 
punktualnie. Kolejne (zwłaszcza ostatni) często 
się spóźniają. Rozkład promów w sezonie (listo-
pad-kwiecień): Dwa promy kursują codziennie 
z przystani Chao Fa w Amphoe Mueang o go-
dzinie 10:00 i 14:30. Podróż do Sala Dan lub Ko 
Lanta Yai trwa około 2 godziny.

Morski Park Narodowy Muko Lanta 

Biuro parku znajduje się na południowym krań-
cu Koh Lanta Yai. Park zajmuje powierzchnię 
152 km2 i obejmuje wiele wysp, w tym część 
Koh Lanta Yai, Koh Lanta Noi, Koh Ta Leng Beng, 
Koh Ha, Koh Rok i Koh Ngai. Rozbicie namiotu 
jest dozwolone w pobliżu biura parku po 
uprzednim uzyskaniu zgody. Koh Rok oferuje 
namioty dla turystów. Dane kontaktowe Parku 
Narodowego Muko Lanta: 5, Tambon Ko Lanta 
Yai, Amphoe Ko Lanta, Krabi 81150. Strona: 
www.dnp.go.th

Namtok Ron Khlong Thom
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Koh Rok

Koh Talabeng to wapienna wyspa podobna 
do Koh Phi Phi Le, która kusi licznymi, pięknymi 
plażami. W czasie odpływu jaskinia jest wyraźnie 
widoczna. Na wyspie można obserwować jaskółki. 

Koh Rok składa się z dwóch wysp: Koh Rok Nai 
oraz Koh Rok Nok. Koh Rok Nai jest wyspą pełną 
stromych klifów, wspaniałych plaż i dziewiczych 
raf koralowych. Koh Rok Nok może pochwalić 
się równie zachwycającymi atutami, a na krańcu 
wyspy znajduje się plaża Hat Thalu i zatoka Ao 
Man Sai. Tour operatorzy, kurorty i właściciele 
bungalowów na Koh Lanta Yai pomagają w or-
ganizacji wycieczek łodzią motorową na Koh 
Rok. Nie zaleca się rejsu tradycyjną, długą łodzią.

Koh Ngai (inaczej Koh Hai) to mała wyspa 
z długą piaszczystą plażą na wschodzie oraz 
dziewiczą rafą koralową na płyciźnie przy plaży. 
Na wyspę można dotrzeć promem i łodzią czar-
terową z przystani Pak Meng w prowincji Trang.

Hin Daeng jest skałą, która stwarza zagrożenie 
dla statków na skraju Morza Andamańskiego. 
Dzięki olśniewającym rafom koralowym jest to 
idealne miejsce do nurkowania.

Kok Ha to archipelag pięciu wysp. Przy Koh Ha 
Yai można znaleźć rafy koralowe na płyciźnie.

W WOLNYM CZaSiE
Gorące źródła

Krabi słynie z kilku gorących źródeł: zarówno 
miejskich, jak i naturalnych gorących źródeł 
w zacienionym lesie. Ta naturalna terapia go-
rącą wodą źródlaną jest atrakcją obowiązkową 
podczas wizyty w Krabi, zwłaszcza w Namtok 
Ron Khlong Thom, gdzie na gości czeka 
odprężający naturalny basen. Aby uniknąć 
tłumów, warto odwiedzać gorące źródła w dni 
powszednie. Więcej informacji udziela biuro 
TAT w Krabi: +66 7562 2163, +66 7561 2811-2

Kajaki

Jedną z eko-turystycznych atrakcji dostępnych 
w Krabi jest kajakarstwo morskie. To doskonały 
sposób, aby podziwiać spektakularne widoki, 
pływając wśród wapiennych skał. Kajaki pozwa-
lają zwiedzić liczne zatoczki i puste plaże, aby 
odkryć prawdziwą magię okolicy we własnym 
tempie. Miłośnikom kajaków warto polecić po-
niższe dwie trasy: Pierwszą z nich jest wycieczka 
po lasach namorzynowych do Tham Lot - tunelu 
pod wapienną górą, gdzie podziwiać można 
urzekające stalaktyty i stalagmity. Następnie 
należy kierować się do Tham Phi Hua To (ina-

czej: Tham Hua Kalok), gdzie warto obejrzeć 
prehistoryczne malowidła zdobiące ścianę 
jaskini. Informacje i przyjmowanie rezerwacji: 
Sea Kayak, tel. +66 7563 0270, +66 7562 3395 
oraz Sea Canoe Thailand Ltd., tel. +66 7652 
8839 (biuro na Phuket). Drugą propozycją jest 
kajakowa wycieczka na Khao Karot. Otoczona 
malowniczymi bagnami namorzynowymi góra 
jest fascynującym miejscem, w którym można 
zobaczyć prehistoryczne malowidła. 

Więcej informacji udziela przystań Khuan 
O pod numerem +66 8 9972 8943 (Khun 
Direk). Wycieczki kajakiem są dostępne na 
wodach prowincji Krabi i Phang Nga, które 
mogą pochwalić się jednymi z najbardziej 
spektakularnych krajobrazów oraz bogactwem 
życia morskiego. Kajaki to doskonały wybór 
zarówno dla początkujących, jak i zapalonych 
miłośników tego sportu – organizatorzy za-
pewniają szkolenia na początku wycieczki. 
Centrum kajaków morskich znajduje się w Ao 

Nang, łączącej surowy urok skał, piękno plaż 
i krystalicznie czystą wodę. Przy brzegu można 
podziwiać wapienne wychodnie pełne jaskiń 
i zagłębień, otoczone przez lasy namorzynowe. 
Kajaki do wypożyczenia są dostępne w wielu 
pensjonatach w okolicy Ao Nang. Warto sko-
rzystać z usług przewodników, którzy wprawnie 
wskażą drogę pośród małych bezludnych wysp.

Snorkeling i nurkowanie 

Centra nurkowe oferują maski, rurki i płetwy 
do wynajęcia za około 150 bahtów dziennie za 
komplet. Niektóre centra wymagają depozytu 
w wysokości 500 bahtów. Centra oferują także 
wyjazdy nurkowe i porady na temat najbar-
dziej spektakularnych miejsc w południowej 
Tajlandii.

Rowery

Rowery górskie można wynająć przy Ao Nang. 
Warto podziwiać tamtejsze spektakularne 
krajobrazy w przyjemny i zdrowy sposób - 
rowerem.

Wspinaczka skałkowa

Każdego roku tysiące wspinaczy odwiedzają 
Krabi, aby zmierzyć się ze słynnymi wapiennymi 
krasami. Większość potwierdza, że wyzwanie 
jest warte tak dalekiej podróży. Przygotowano 
ponad 150 tras wspinaczkowych, zlokalizowa-
nych głównie na półwyspie Phra Nang, między 
Hat Tham Phra Nang a Hat Rai Le. Trasy te są 
zazwyczaj średnie lub trudne i nie brakuje na 
nich nawisów i stromych ścian z wapienia. Dla 
początkujących przygotowano jednak kilka 
tras, więc nawet amatorzy sportu mogą tam 
poznać uroki wspinaczki. Dostępne są wypoży-
czalnie sprzętu, lekcje oraz lokalni przewodnicy.

Kajaki
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Wspinaczka skałkowa

Niepowtarzalny festiwal morskich cyganów 
na Koh Lanta. Festiwal odbywa się co roku 
w dniu pełni księżyca w szóstym i jedenastym 
miesiącu kalendarza księżycowego. Morscy 
cyganie z Koh Lanta i okolicy gromadzą się na 
plaży w pobliżu Ban Sala Dan, aby spuszczać na 
morze łodzie, co ma przynieść szczęście. Wokół 
łodzi uczestnicy tańczą Rong Ngeng – typowy 
taniec Południa oraz grają tradycyjną muzykę. 

Jak DOTrZEĆ
Samochodem 

Trasa A: Należy jechać autostradą 4, minąć 
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, 
Ranong, Phang Nga, aby dotrzeć do Krabi. 
Odległość z Bangkoku wynosi 946 kilometrów.

Trasa B: Należy jechać autostradą 4 i skręcić 
w autostradę 41 w Chumphon (trasa przez Lang 
Suan i Phunphin, Surat Thani). Należy kontynu-
ować jazdę autostradą 401 przez Ban Ta Khun, 
nr 415 oraz nr 4 przez Ao Luek w kierunku Krabi. 
Odległość z Bangkoku wynosi 814 kilometrów.

Autobusem 

Klimatyzowane autobusy odjeżdżają z dworca au-
tobusowego Southern Bus Terminal w Bangkoku 
do Krabi każdego dnia. Podróż trwa 12 godzin. 
Więcej informacji pod numerem +66 2894 6122 
oraz na gorącej linii Transport Company Limited 
pod numerem 1490. Strona: www.transport.co.th

Koleją

Brak bezpośredniego pociągu z Bangkoku do 
Krabi. Na miejsce można dojechać pociągiem 
z dworca kolejowego w Bangkoku do Surat 
Thani, a następnie przesiąść się na autobus lub 
taksówkę do Krabi. Więcej informacji udzielają 
Tajski Koleje Państwowe pod numerem 1690. 
Strona: www.railway.co.th

ZakUPY
Klatki dla ptaków i maty wykonane z Toei Panan 
(pandana, pochutnika) są sprzedawane w skle-
pach przy Uttarakit Road w Krabi. Dostępne 
są także konserwy z owoców morza, takie jak 
pasty z krewetek, suszone ryby i krewetki oraz 
pomarańcze Shogun. Sklepy w większości ob-
szarów turystycznych sprzedają batik w różnych 
wzorach i kolorach.

WYDarZENia SPECJaLNE
Andamański Festiwal Krabi Boek Fa 

Festiwal odbywa się co roku w listopadzie, aby 
zainaugurować sezon turystyczny w prowincji. 
Podczas festiwalu odbywa się parada, konkursy 
lokalnych produktów, a także zawody kajaków 
morskich i łodzi.

Festiwal Loi Ruea Chao Le 
13 dzień pełni księżyca w 6. miesiącu księży-
cowym 
13 dzień pełni księżyca w 11. miesiącu księży-
cowym

Morski Park Narodowy Muko Lanta

Samolotem 

Thai Airways oferuje codzienne loty do Krabi. 
Tel. +66 2356 1111 (biuro w Bangkoku) lub 
0 7570 1591-3 (biuro w Krabi). Strona: www.
thaiairways.com

Thai Air Asia oferuje codzienne loty do Krabi. 
Tel. +66 2515 9999. Strona: www.airasia.com

Thai Smile oferuje codzienne loty do Krabi. Tel. 
+66 2118 8888. Strona: www.thaismileair.com

Nok Air oferuje codzienne loty do Krabi. Tel. 
1318, +66 2900 9955. Strona: www.nokair.com

Bangkok Airways oferuje codzienne loty do 
Krabi. Tel. 1771. Strona: www.bangkokair.com

Thai Lion Air oferuje codzienne loty do Krabi. 
Tel. +66 2529 9999. Strona: www.lionairthai.com

Poruszanie się po Krabi

Po mieście wygodnie jest poruszać się lokalną 
taksówką (tuk-tukiem). Do niektórych atrakcji, 
taki jak Hat Noppharat Thara, Susan Hoi, Ao 
Nang, Wat Tham Suea, Namtok Huai To czy 
Ao Luek, można dojechać lokalnym mini-bu-
sem (Song Thaeo). Mini-autobusy odjeżdżają 
z Vogue Department Store przy Maharat Road 
w mieście Krabi. Do pozostałych atrakcji można 
dotrzeć taksówką lub wynajętym samochodem.
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