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CHIANG MAIWat Phrathat Doi Suthep

udogodnienia, które zapewniają nowoczesny 
komfort i wygodę.

Okolica Chiang Mai także zasługuje na uwa-
gę: sąsiednie prowincje Lampang, Lamphun 
oraz Mae Hong Son kuszą licznymi atrakcjami 
i pozwalają poznać piękno przyrody i kulturę 
typową dla północy Tajlandii.

ATRAKCJE MIEJSKIE
Wat Phra Sing
Ta piękna świątynia wznosi się przy Sam Lan 
Road. Została zbudowana w 1345 roku, a dziś 
znajduje się w niej wielbiony wizerunek Buddy 
Phra Phutthasihing, odgrywający ważną rolę 
podczas obchodów tajskiego Nowego Roku 
Songkran w dniach 13-15 kwietnia. Kompleks 
świątynny obejmuje kaplicę Lai Khan z  za-
chwycającymi elementami snycerskimi i  ma-
lowidłami w stylu północnej Tajlandii, a także 
repozytorium z  unikatowymi płaskorzeźbami 
oraz stupą w kształcie dzwonu.

Wat Suan Dok 
Ta XIV-wieczna świątynia leżąca przy Suthep 
Road wznosiła się niegdyś w  królewskim 
ogrodzie. Słynie głównie z kilku białych czedi 
(tajskich stup), które zawierają prochy członków 
dawnej rodziny królewskiej z Chiang Mai. W dru-
giej kaplicy znajduje się zaś 500-letni pomnik 
Buddy odlany z  brązu, jeden z  największych 
posągów z metalu w całej Tajlandii.

Wat Chiang Man 
Leżąca wewnątrz dawnych murów miejskich na 
Ratchaphakhinai Road świątynia jest najstarszym 
miejscem kultu, pamiętającym 1296 rok, kiedy 
to król Mengrai rzekomo mieszkał tam podczas 
budowy nowego miasta Chiang Mai. Świątynia 
zasługuje na wizytę z  uwagi na piękne czedi 

Chiang Mai jest nazywane „różą północy”. Miasto 
jest malowniczo położone nad brzegiem rzeki 
Ping i może poszczycić się przepiękną przyrodą 
oraz wyjątkową, rdzenną tożsamością kulturową. 

Oddalone o około 700 kilometrów od Bangkoku 
Chiang Mai jest głównym miastem północnej 
Tajlandii, a zarazem stolicą prowincji o tej samej 
nazwie. Miasto zostało założone w 1296 roku 
przez króla Mengraia jako stolica Królestwa Lanna.

Chiang Mai przez większość swojego istnienia 
było miastem niezależnym, co pozwoliło mu 
zachować charakterystyczną, lokalną kulturę. 
Przejawia się ona zarówno w codziennym życiu 
ludzi, którzy kultywują własny dialekt, zwyczaje 
i  kuchnię, jak i  w  wielu starożytnych świąty-
niach, które fascynują północno-tajskim stylem 
architektonicznym i bogatymi dekoracjami.

Chiang Mai słynie także z unikalnego rękodzieła, 
które potwierdza kulturowe bogactwo społecz-
ności. Wytwarza się tam produkty z jedwabiu, 
drewna, srebra, ceramiki i nie tylko. W efekcie 
miasto słynie jako doskonałe miejsce na zakupy 
lokalnej sztuki i rzemiosła.

Prowincja Chiang Mai liczy 20 000 km2 po-
wierzchni i obejmuje jedne z najbardziej ma-
lowniczych widoków w całym królestwie. Żyzna 
dolina rzeki Ping ozdobiona szachownicą pól 
ryżowych jest otoczona zielonymi wzgórzami. 
Prowincja jest zdominowana przez zalesione 
góry (w  tym najwyższy szczyt Tajlandii, Doi 
Inthanon), dżungle i rzeki.

To idealne miejsce dla poszukiwaczy przygód: 
trekkingu na grzbiecie słonia, spływu rzeką 
lub safari w  aucie z  napędem na cztery koła. 
Dodatkowego uroku dodają tradycyjne wioski 
plemienne, które zachwycają kolorowymi stro-
jami i stylem życia, którego nie skaził współcze-
sny świat. Jednocześnie odwiedzający znajdą 
tam luksusowe hotele, górskie kurorty i  inne 
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podparte przyporami w kształcie słoni oraz za-
chwycającą kaplicę. W  świątyni umieszczono 
starożytne wizerunki Buddy: Phra Kaeo Khao - 
maleńką kryształową figurkę, którapotrafi ponoć 
sprowadzić deszcz - a także Phra Sila Khao.

Wat Chedi Luang 
Przy Phrapokklao Road wznosi się największa 
czedi w Chiang Mai: wysoka na 98 metry i szero-
ka na 54 metry. Ukończono ją już w 1481 roku, 
ale trzęsienie ziemi z 1545 roku spowodowało 
częściowe zawalenie się konstrukcji. Wśród 
atutów świątyni warto wymienić wspaniałe 
frontowe schody do kaplicy, ozdobione wize-
runkiem Nagi. Wat Chedi Luang zapisała się 
w  historii także jako jedna z  tymczasowych 
siedzib Szmaragdowego Buddy, który obecnie 
znajduje się w Wat Phra Kaeo w Bangkoku.

Wat Phan Tao
Położona obok Wat Chedi Luang przy Phrapok-
klao Road świątynia słynie z misternych rzeźb 
na drzwiach w stylu Lanna, które są uważane 
za jeden z  najpiękniejszych i  najbardziej re-

prezentatywnych przykładów dawnej sztuki 
z Chiang Mai.

Wat Ku Tao 
Położona w pobliżu Stadionu Chiang Mai świą-
tynia Wat Ku Tao słynie z niezwykle bulwiastej 
stupy w  kształcie arbuza, co zachęciło Tajów 
do nadania jej takiego właśnie przydomka. 
Czedi została ozdobiona kawałkami kolorowej 
porcelany i ponoć ma reprezentować pięć misek 
na jałmużnę buddyjskich mnichów.

Wat Phra Sing

Wat Chiang Man

Wat Chedi Luang
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Wat Chet Yot 
Z  dala od centrum miasta, na odcinku auto-
strady zwanym Super Highway (na północ od 
skrzyżowania Huai Kaeo Nimmanhemin) wzno-
si się świątynia, która zawdzięcza swoją nazwę 
kwadratowej czedi z siedmioma wieżami. Bryła 
była wzorowana na świątyni z Bodhgaya w In-
diach, czyli miejscu oświecenia Buddy.

Wat U-mong 
Ta położona przy Suthep Road piękna świąty-
nia medytacyjna powstała za panowania króla 
Mengraia. Zdecydowanie różni się od innych 
dużych świątyń w Chiang Mai, a ponadto za-
chwyca sielską okolicą. W jej bryle wyróżnia się 
duża, starożytna czedi.

Nimmanhemin Road
Przebiegająca przez centrum miasta Chiang 
Mai Nimmanhemin Road słynie jako modna 
ulica handlowa, na której można znaleźć 

butiki znanych projektantów, ręcznie wytwa-
rzane pamiątki, słynne restauracje, eleganckie 
hotele i  galerie sztuki. Co roku na początku 
grudnia Nimmanhemin Road organizuje NAP, 
czyli Nimmanhemin Art & Design Promenade, 
podczas której lokalni artyści prezentują swoje 
prace szerszej publiczności. Miejscowi i turyści 
chętnie wybierają się wówczas na zakupy.

Wat Saen Fang 
Położona przy Tha Phae Road stara świątynia 
Wat Saen Fang to piękny przykład wpływów 
birmańskich.

Wiang Kum Kam 
Na południowy wschód od Chiang Mai, pomię-
dzy 3 a 4 kilometrem na trasie Chiang Mai-Lam-
phun, znajduje się starożytne miasto zbudowane 
przez króla Mengraia Wielkiego przed założe-
niem Chiang Mai. Archeolodzy odkryli ruiny 20 
starożytnych świątyń i innych budynków.

Wat Saen Fang

Deptak

Muzeum Narodowe w Chiang Mai 
Stojące obok Wat Chet Yot muzeum mieszczące 
interesującą kolekcję północno-tajskiej sztuki 
i rzemiosła zostało wzniesione w nowoczesnym 
stylu Lanna. Muzeum jest otwarte od środy do 
niedzieli w godzinach 9:00-16:00 z wyjątkiem 
święta Songkran i Nowego Roku. Więcej infor-
macji pod numerem 0 5322 1308 i na stronie: 
www.thailandmuseum.com

Muzeum Owadów i Cudów Natury 
Na zwiedzających czeka fascynująca kolekcja 
rodzimych i  zagranicznych owadów, a  także 
skamieniałości zwierząt. Muzeum leży przy 72 
Nimmanhemin Road, Soi 12.

Deptak
W każdy weekend od 17:00 główna ulica w cen-
trum Chiang Mai zostaje zamknięta dla ruchu 
kołowego i zmienia się w deptak pełen straga-
nów z unikalnym rękodziełem, lokalną sztuką, 
wyrobami rzemieślniczymi górskich plemion 
oraz ręcznie wytwarzanymi towarami. Deptak 
przyciąga nie tylko miłośników zakupów, ale 
też rozrywki: nie brak tam lokalnych artystów 
grających tradycyjną i  nowoczesną muzykę, 
którym często towarzyszą tajscy tancerze. 
W  soboty rolę deptaku pełni Wua Lai Road, 
a w niedzielę – Tha Phae Road.

ATRAKCJE POZAMIEJSKIE 
Zachód (autostrada 1004)

Ogród dendrologiczny Huai Kaeo 
Położony obok Uniwersytetu w  Chiang Mai 
ogród pozwala obejrzeć wiele gatunków tro-
pikalnych drzew i kwiatów.

Zoo w Chiang Mai 
Obok ogrodu dendrologicznego Huai Kaeo 
mieści się duże i  doskonale zarządzane zoo, 

zajmujące dolną część zalesionego zbocza Doi 
Suthep. Zoo może poszczycić się ponad 200 
azjatyckimi i  afrykańskimi ssakami i  ptakami, 
a  także słynnymi pandami – Lin Hui i  Xuang 
Xuang – będącymi ambasadorami dobrej woli 
z Tajlandii i  Chin oraz ich młodym, Lin Ping. 
Zoo jest otwarte codziennie od 8:00 do 19:00. 
Na miejscu dostępne są restauracje i kemping. 
Więcej informacji pod numerem 0 5322 1179,  
0 5335 8116 i na stronie www.chiangmaizoo.com
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Nocne safari w Chiang Mai

Nocne safari w Chiang Mai
Safari odbywa się w  Parku Narodowym Doi 
Suthep-Pui. Dla uczestników to okazja do zo-
bacznia zwierząt takich jak słonie, żyrafy, zebry, 
lwy, tygrysy i krokodyle. Szlak pieszy o długości 
około 1,2 kilometra pozwala zobaczyć z bliska 
dzikie zwierzęta, delektując się pięknymi wido-
kami na ogród i jezioro. Więcej informacji pod 
numerem 0 5399 9000, 0 5399 9050 i na stronie 
www.chiangmainightsafari.com

Panda wielka w zoo w Chiang Mai

Namtok Huai Kaeo 
Ten 10-metrowy wodospad znajduje się w po-
bliżu ogrodu zoologicznego i stanowi malow-
nicze miejsce idealne na piknik.

Wat Phrathat Doi Suthep
Położona 15 kilometrów od miasta świątynia 
jest najbardziej znanym i najbardziej charakte-
rystycznym symbolem Chiang Mai. Wznosząc 
się na wysokości 1073 metrów nad poziomem 
morza, zapewnia zachwycający widok na 
miasto i  okolicę. Świątynia pochodzi z  1383 
roku. Prowadzi do niej 290 stopni ozdobionych 
wizerunkami Nagi (na mniej wytrwałych czeka 
kolejka linowa). W bryle świątyni dominuje złota 
czedi zawierająca relikwie Buddy. Miejscowi 
mawiają, że „nie być w Phra That Doi Suthep to 
jak nie być w Chiang Mai”.

Khun Chang Khian
Centrum badawczo-szkoleniowe znajduje się 
w mieście Chiang Mai przy tej samej trasie co 
Phrathat Doi Suthep, Pałac Phu Phing oraz wio-
ska plemienna Doi Pui. Centrum służy za miej-
sce eksperymentów nad hodowlą kawy oraz 
owoców z umiarkowanego i subtropikalnego 
klimatu, takich jak śliwki, awokado, makadamia 
i liczi. Na wizytę najlepiej wybrać się w styczniu, Pomnik Khruby Siwichaia

ponieważ wówczas rozkwitają tajskie drzewa 
wiśniowe, zachwycając różowymi kwiatami.

Pałac Phu Phing 
Nieco za świątynią Wat Phrathat Doi Suthep 
wznosi się Pałac Phu Phing, będący zimową 
rezydencją królewską. Zbudowany w 1961 roku 
gmach otoczony zachwycającymi ogrodami 
jest dostępny do zwiedzania codziennie od 8:30 
do 16:30, z wyjątkiem okresów pobytu rodziny 
królewskiej. 

Plemienna wioska Doi Pui 
Wieś ludu Hmong jest oddalona o  około  
3 kilometry od Pałacu Phu Phing. Jest najłatwiej 
dostępną osadą górskich plemion, przez co 
zatraciła nieco swojej autentyczności, ale wciąż 
pozwala podejrzeć plemienne życie.

Pomnik Khruby Siwichaia
Położony u podnóża góry Doi Suthep pomnik 
upamiętnia buddyjskiego mnicha, dla którego 
wierni zbudowali pierwsze 10 kilometrów 
utwardzonej drogi do Wat Phrathat Doi Suthep 
w 1935 roku.

Południowy zachód 
(autostrada 108)

Centrum Kulturowe Old Chiang Mai 
Centrum leży na początku trasy Chiang Mai-
-Hang Dong (autostrada 108) i kusi doskonałą 
kolekcją tajskiej sztuki z okresu Lanna. Odby-
wają się tam także pokazy tańca ludowego oraz 
kolacje khan tok w typowo północnym stylu. 
Centrum jest otwarte od 19:00 do 21:30. Tel. 0 
5320 2993-5. Faks: 0 5327 4094. 
Strona: www.oldchiangmai.com

Wat Phrathat Si Chom Thong 
Ta intrygująca świątynia jest oddalona o  58 
kilometrów od miasta. Została zbudowana 

w  połowie XIV wieku. Znaleźć w  niej można 
wizerunki Buddy z brązu, a w drugiej kaplicy 
umieszczono relikwię Buddy.

Wat Phrathat Doi Noi 
Świątynia leży między 43 a 44 kilometrem trasy 
z Chiang Mai i została wzniesiona przez królową 
Chammę Thewi w 658 r. n.e. Do położonej na 
wzgórzu świątyni prowadzi 241 schodów. Warto 
je pokonać, aby móc podziwiać widok na rzekę 
Ping i okolicę.
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Namtok Mae Klang
Najczęściej fotografowany wodospad prowincji 
Chiang Mai jest oddalony od miasta o około 58 
kilometrów i leży u podnóża Doi Inthanon. Ten 
jednopoziomowy wodospad liczy 100 metrów 
wysokości, a zachwycająca okolica sprawia, że 
jest popularnym miejscem na piknik.

Tham Borichinda 
Wystarczy 10 minut jazdy i 2 godziny wędrówki 
z Namtok Mae Klang, aby odwiedzić tę dużą ja-

skinią pełną stalagmitów i stalaktytów. Nie brak 
w niej wizerunków buddy, a nawet strumienia.

Park Narodowy Doi Inthanon
Liczący 1005 km2 park obejmuje najwyższy 
szczyt Tajlandii, wznoszący się 2565 metrów 
nad poziomem morza. Park jest bogaty we florę 
i  faunę, a  zwłaszcza ptaki. Znaleźć tu można 
wodospady, szlaki piesze oraz wioski plemion 
Hmong i Karen. Niewątpliwie park jest jedną 
z najważniejszych atrakcji prowincji.

Królewska stacja badawcza Doi Intha-
non 
Projekt badawczy jest realizowany we wsi 
Khun Klang (w pobliżu siedziby parku). Powstał 
w 1979 roku, aby zachęcić lokalnych rolników 
do uprawy zbóż typowych dla umiarkowanego 
klimatu zamiast opium, a  następnie prze-
szkolić ich w  zakresie nowoczesnych praktyk 
rolniczych. Plantacja kwiatów oraz ośrodek 
badań nad roślinami i hodowlą są otwarte dla 
zwiedzających.

Namtok Mae Klang

Park Narodowy Doi Inthanon

Ban Mae Klang Luang
Wieś leży wśród tarasów pól ryżowych w Doi In-
thanon w Tambon Ban Luang w Amphoe Chom 
Thong i jest zamieszkana przez grupę etniczną 
Pwakin-nyaw (inaczej Karen). Wioska zachwyca 
szczególnie w  porze deszczowej (wrzesień-
-październik) za sprawą soczyście zielonych 
pól ryżowych, natomiast zimą (październik-
-listopad) ziarna ryżu nabierają złotego koloru. 
Dla gości przygotowano także szlaki spacerowe 
do pięknego wodospadu Namtok Pha Dok Siao. 
Dostępne jest zakwaterowanie u rodziny, które 
pozwala poznać lepiej tamtejszy styl życia.

Phra Mahathat Napha Methanidon oraz 
Phra Mahathat Naphaphon Phumisiri 
Te bliźniacze pagody są oddalone od miasta 
o  41,5 kilometra. Wzniesiono je, aby uczcić 
sześćdziesiąte urodziny Ich Wysokości Króla 
Bhumibola Adulyadeja i Królowej Sirikit.

Mae Chaem
Mae Chaem to mały dystrykt położony tuż 
za Doi Inthanon, około 150 kilometrów na 
północny wschód od miasta Chiang Mai. Poło-
żony w dolinie dystrykt Mae Chaem zachwyca 
pięknem przyrody i unikalnym dziedzictwem 
kulturowym: prostym stylem życia i unikalnymi 
tradycjami. Atrakcje Mae Chaem obejmują sta-
rożytne świątynie i fascynujące tarasy z polami 
ryżowymi. Goście mogą wybrać zakwaterowa-
nie u rodzin, aby poznać lepiej tamtejszy styl ży-
cia, zwłaszcza sztukę tkania jedwabiu Tin Chok. 

Tradycyjna wieś tkaczy bawełny 
Wioska jest oddalona o 3 kilometry od Urzędu 
Dystryktu Mae Chaem w Tambon Tha Pha 
i  słynie z  produkcji bawełnianych sarongów 
w północno-tajskim stylu.

Wąwóz Op Luang 
Ten malowniczy wąwóz, w którym zygzakiem 
płynie rzeka, jest oddalony o 105 kilometrów 
od Chiang Mai. Okolica zachwyca wzgórzami 
i drzewami tekowymi.

Ban Rai Phai Ngam 
Wieś także słynie z wysokiej jakości tradycyjnej 
bawełny. Aby do niej dotrzeć, należy skręcić 
w  lewo między 69 a  70 kilometrem na trasie 
Chiang Mai-Hot.

Wąwóz Op Luang 



18 19Chiang Mai Chiang Mai

Jezioro Doi Tao 
Duży zbiornik za tamą Bhumibol w prowincji 
Tak oferuje atrakcje wypoczynkowe, w tym rejsy 
statkiem. Sztuczne jezioro leży w  dystrykcie 
Doi Tao, około 133 kilometrów od Chiang Mai.

Królewski Projekt Huai Phak Phai 
W Ban Mae Ha w dystrykcie Hang Dong działa 
zainicjowany przez Króla projekt poświęcony 
badaniom i kultywowaniu róż. Główną atrakcją 
jest 3-hektarowy Królewski Ogród Różany, który 
najlepiej odwiedzić w okresie od października 
do lutego.

Północ (autostrada 107 i 1096)

Muzeum plemienne 
Położone w lannijskim ogrodzie im. Króla Ramy 
IX na Chotana Road muzeum etnologii mieści 
eksponaty ilustrujące odrębną tożsamość i kul-
turę dziewięciu głównych grup plemiennych 
Tajlandii: Karen, Hmong, Yao, Lisu, Akha, Lahu 
Lau, Thin i  Khamu. Muzeum jest otwarte co-
dziennie od 9:00 do 16:00 oprócz sobót, niedziel 
i świąt państwowych. Tel. 0 5321 0872. Strona: 
www.hilltribe.org 

Hodowla storczyków i motyli 
W dolinie Mae Sa działa kilka szkółek storczy-
ków, a goście mogą w nich podziwiać te egzo-
tyczne, całoroczne kwiaty. Niektóre hodowle 
storczyków oferują również motylarnie, w któ-
rych można obserwować egzotyczne gatunki 
w ich środowisku naturalnym.

Farma węży Mae Sa 
Na tej największej farmie węży w Tajlandii, 
oddalonej o  około 3 kilometry wzdłuż trasy 
Mae Rim-Samoeng, można stanąć oko w oko 
z lokalnymi gatunkami węży. Farma organizuje 
także codzienne, 30-minutowe pokazy. Otwarte 

od 9:00 do 17:00. Więcej informacji pod nume-
rem 0 5386 0719.

Namtok Mae Sa
Ten 8-piętrowy wodospad w  dystrykcie Mae 
Rim jest oddalony od miasta o 26 kilometrów. 
Zachwyca pięknym położeniem wśród wyso-
kich drzew.

Mon Chaem
Mon Chaem należy do Królewskiego Centrum 
Rozwoju Nong Hoi w Tambon Mae Raem w Am-
phoe Mae Rim. Stał się jednym z  najbardziej 
popularnych miejsc turystycznych w Tajlandii. 
Królewski projekt pomógł przekształcić opusz-
czony grzbiet wzgórz w atrakcję turystyczną, 
kuszącą restauracją, polem kempingowym, 
a także plantacjami warzyw i owoców. Ogród 
w  Mon Chaem jest wyjątkowo fotogeniczny. 
Udekorowano go donicami i garncami wyko-
nanymi ze starych samochodów ciężarowych.

Skąpana w  górskiej bryzie wieś Mon Chaem 
znajduje się na grzbiecie wzgórza, gdzie moż-
na zrelaksować się, podziwiając panoramę 
okolicznych gór i doliny. Szczyt wzgórza służy 
również za punkt widokowy, idealny do oglą-
dania wschodu i  zachodu słońca. Po zmroku 
tysiące migoczących świateł w dolinie i niezli-
czone gwiazdy na niebie stają się bohaterami 
magicznego spektaklu.

Ogród Botaniczny Królowej Sirikit
Ogród botaniczny mieści międzynarodowe 
zbiory i  leży na wysokości 12 kilometra trasy 
Mae Rim-Samoeng. Obejmuje górzysty obszar 
226 hektarów i  został ustanowiony na cześć 
Królowej Sirikit w 1992 roku. Ogród może się 
poszczycić bogatymi zbiorami krajowych i za-
granicznych roślin uporządkowanych według 
gatunku i  klimatu. Ponadto na gości czekają 

trzy szlaki turystyczne. Na miejscu działa Cen-
trum Informacji Turystycznej, Tajskie Centrum 
Hodowli Orchidei, Muzeum Ziół oraz Centrum 
Badawcze. Otwarte codziennie od 8:30 do 
17:00. Tel. 0 5384 1000. Faks: 0 5329 9754. Stro-
na: www.qsbg.org

Centrum szkolenia słoni Chiang Dao 
Położone przy autostradzie 107 na 57. kilome-
trze (między Mae Taeng a Chiang Dao) centrum 
jest jednym z kilku ośrodków słoni w okolicy. 
Można w nim podziwiać te wielkie zwierzęta 
przy pracy w lesie. Otwarte codziennie od 8:00 
do 15:00. Pokazy zaczynają się o 9:00 i 10:00. Tel. 
0 5329 8553, 0 5386 2037. 
Strona: www.chiangdaoelephantcamp.com, 
www.elephanttrainingcenter.com

Tham Chiang Dao
Na wysokości 72. kilometra autostrady 107, 
w kompleksie jaskiń Wat Chiang Dao można 

podziwiać wizerunki Buddy. Kompleks składa 
się z pięciu jaskiń, z których dwie są oświetlone 
światłem elektrycznym, a pozostałe trzy można 
zwiedzać z przewodnikiem z latarką.

 Doi Luang Chiang Dao 
Ta stożkowa, wapienna góra w  rezerwacie 
przyrody Chiang Dao wznosi się na 2195 m 
n.p.m., co czyni ją trzecim najwyższym szczytem 
Tajlandii (po Doi Inthanon i Doi Pha Hom Pok). 
Obszar ten jest bogaty w górskie kwiaty, ptaki 
i motyle. Obowiązkowe zezwolenie na wizytę 
można uzyskać w Wydziale Parków Narodo-
wych, Ochrony Zwierząt i Roślin. 
Tel. 0 2562 0760. Strona: www.dnp.go.th 

Park Narodowy Huai Nam Dang 
Park leży przy trasie Mae Malai-Pai i  zajmuje 
powierzchnię 180 km2 w  dystryktach Mae 
Taeng, Chiang Dao i Wiang Haeng (prowincja 
Chiang Mai) oraz dystrykcie Pai (prowincja Mae 

Ogród Botaniczny Królowej Sirikit
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Hong Son). Zalesione wyżyny i panoramiczne 
widoki są największymi atrakcjami parku. Wię-
cej informacji pod numerem 0 2562 0760 i na 
stronie www.dnp.go.th 

Doi Ang Khang 
Tak zwana „Mała tajska Szwajcaria” leży około 
163 kilometrów na północ od Chiang Mai. Za-
pewnia zapierające dech w piersiach krajobrazy 
i chłodny klimat przez cały rok. Trekking, kolar-
stwo górskie, widok kwitnących tajskich drzew 
wiśniowych to tylko niektóre atrakcje, które 
czekają tam na gości. Dostępne są restauracje, 
kawiarnie i  kilka rodzajów zakwaterowania. 
Działa tam także Królewska stacja rolnicza, 
która jest obiektem demonstracyjnym, przybli-
żającym badania i uprawę roślin kwiatowych, 
drzew owocowych z klimatu umiarkowanego, 
warzyw oraz innych upraw pod patronatem 
Jego Wysokości Króla Bhumibola Adulyadeja. 

Doi Pha Hom Pok
Nagrodzona przez Tajską Izbę Turystyczną 
w  kategorii „Atrakcja przyrodnicza” góra Doi 
Fa Hom Pok jest drugim najwyższym szczytem 
Tajlandii. Bogata w zasoby naturalne góra jest 
doskonałym miejscem na podziwianie spekta-
kularnego morza mgły w godzinach porannych 
oraz oglądanie ptaków. Dostępnych jest wiele 
rodzajów zakwaterowania. Informacji udziela 
Park Narodowy Doi Pha Hom Pok pod numerem 
0 5345 3517-8, wew.104, 0 2562 0760. Strona: 
www.dnp.go.th

Gorące źródła Fang
Położony w Ban Pin, 8 kilometrów na północny 
zachód od miasta Fang kompleks 50 gorących 
źródeł jest otoczony 4-hektarowym lasem. Trzy 
źródła są ciągle w stanie wrzenia, a woda ma 
temperaturę od 90 do 100 stopni Celsjusza.

Ban Tha Ton 
Miasteczko leży na brzegu rzeki Kok, niedaleko 
granicy z Birmą. Znaleźć tam można wspaniałą 
górską świątynię Wat Tha Ton. Jednak jest naj-
bardziej znane jako punkt rozpoczęcia rejsu 
długimi łodziami w  dół rzeki do Chiang Rai. 
Trwająca 3,5 godziny podróż pozwala obejrzeć 
wioski plemienne oraz dżunglę. Można także 
wypożyczyć bambusową tratwę i w ciągu 3 dni 
odbyć samodzielny spływ w dół rzeki.

Wschód (autostrada 118 i 1006)

San Kamphaeng
Dystrykt San Kamphaeng leży 13 kilometrów 
na wschód od miasta Chiang Mai i  słynie 
z jedwabiu i bawełny. W wiosce można podzi-
wiać gotowe produkty oraz podejrzeć proces 
tkania jedwabiu. Trasa z  Chiang Mai do San 
Kamphaeng jest usiana fabrykami i  sklepami 
z pamiątkami, w których można nabyć drewnia-
ne rzeźby, wyroby ze srebra, ceramikę, wyroby 
z laki oraz bawełnę.

Gorące źródło San Kamphaeng 
Oddalone o 36 kilometrów od miasta Chiang 
Mai gorące źródła San Kamphaeng są idealnym 
miejscem dla turystów, którzy chcą wybrać się 
na krótką wycieczkę za miasto, aby spędzić czas 
na łonie przyrody w otoczeniu drzew i zielonych 
wzgórz. Tamtejsze gorące źródła słyną z wody 
o dużej zawartości siarki, która ma właściwości 
lecznicze i regeneracyjne. Dostępne jest zakwa-
terowanie, basen, zaplecze gastronomiczne 
oraz kąpieliska z  wodą mineralną. Nieopodal 
znajduje się Rung Arun Hot Sping Resort, który 
oferuje bungalowy, kąpiele mineralne i piękne 
położenie w parku.

Doi Ang Khang
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Zajęcia
Pokazy słoni
Pokazy słoni zazwyczaj odbywają się rano o 9:40 
rano i  zaczynają od kąpieli. Potem następuje 
pokaz pracy w lesie oraz innych umiejętności. 
Przejażdżki na słoniach są zazwyczaj dostęp-
ne po pokazie. Niektóre obozy oferują kursy 
mahout dla tych, którzy chcą dowiedzieć się 
więcej o  tajskich słoniach. Kursanci uczą się 
prawidłowego podejścia do słoni, wydawania 
poleceń oraz jazdy na słoniach. Otwarte od 
7:00 do 15:00. Bilety od 80 do 1000 bahtów 
(w zależności od atrakcji). 

Tha Phae Mae Taman i Pang Chang Mae Sa

Tel. 0 5320 6247-48 

www.maesaelephantcamp.com

Centrum szkolenia słoni Chiang Dao

Tel. 0 5329 8553, 0 5386 2037.

Farma słoni Pattara

Tel. 08 1992 2551, 08 1671 0958.

Zwiedzanie zabytków
W centrum miasta Chiang Mai, czyli w tak zwa-
nym „Sadue Mueang Chiang Mai” nie brakuje 
starożytnych świątyń, które ilustrują dobrobyt 
dawnej stolicy Królestwa Lanna, a  także od-
zwierciedlają unikalną tożsamość tego urocze-
go miasta. Najlepszy czas na spacer po mieście 
to ranek i późne popołudnie, aby uniknąć upału.

Kolarstwo górskie 
Kolarstwo górskie jest popularne na kilku szla-
kach w  Chiang Mai i  okolicznych wzgórzach. 
Więcej informacji na stronie www.tourismtha-
iland.org/chiangmai

Pobyty u rodzin w Ban Mae Kampong 
Miejscowość Ban Mae Kampong leży około 50 

kilometrów na wschód od Chiang Mai w dys-
trykcie Mae On. Zachwyca górzystą okolicą 
i  bujną dżunglą. Goście mogą poznać auten-
tyczne życie w tajskiej wiosce, a także włączyć 
się w  codzienne prace. Najbliższe atrakcje to 
wodospady, wieś tkaczy bawełny oraz Królew-
ska Stacja Rolnicza Huai Hong Khrai. Rezerwacje 
przyjmowane są pod numerem 0 5331 5111-13 
i na stronie www.mae-kampong.com

Trekking
Jednym z najlepszych sposobów na poznanie 
przyrody i unikalnej kultury górskich plemion 
z  północnej Tajlandii jest trekking. Rejon jest 
zamieszkany przez sześć głównych plemion. 
Najliczniejsi są przedstawiciele ludu Karen, a na-
stępnie Hmong, Lahu, Yao, Akha i Lisu. Każde 
plemię ma własne wierzenia, uroczysty strój, 
język, zwyczaje, obrzędy, tańce i praktyki rolni-
cze. Popularne wędrówki po dżungli trwają od 
2 do 7 dni i pozwalają zobaczyć zalesione góry, 
doliny i łąki, a także przenocować w odległych 
osadach plemiennych na dużych wysokościach. 
Najlepszymi przewodnikami są lokalni mło-
dzieńcy, którzy zazwyczaj mówią po angielsku, 
tajsku i  w  co najmniej trzech plemiennych 
dialektach. Podczas wędrówki podróżuje się 
pieszo, a czasem statkiem, słoniem, konno lub 
jeepem. Zazwyczaj podróż obejmuje dwa lub 
trzy środki transportu. Goście powinni skontak-
tować się z Policją Turystyczną (adres: 75 Chiang 
Mai-Lamphun Road, tel. 0 5324 7318) lub TAT, 
aby uzyskać informacje o polecanych firmach 
trekkingowych. Dla własnego bezpieczeństwa 
należy pamiętać, że wszystkie wyprawy należy 
zgłaszać policji turystycznej.

O czym należy pamiętać:

•	 Okazywanie	szacunku	plemiennym	wierze-
niom religijnym, symbolom i budynkom.

•	 Obowiązuje	 skromny	ubiór.	Plemiona	żyją	
skromne i  nieodpowiedni strój może ich 
obrazić.

•	 Proszenie	o zgodę	na	fotografowanie	miesz-
kańców. Niektóre wioski nie pozwalają na 
robienie zdjęć.

•	 Nie	oferowanie	zachodnich	leków	i odzieży.	
Akceptowane prezenty to: długopisy, papier, 
igły, nici i tkaniny.

Sporty ekstremalne
Bogate kulturowo miasto Chiang Mai oferuje 
także liczne sporty ekstremalne w fascynującej 
scenerii: skoki na bungee, spływy górskie, wy-
ścigi quadami czy paintball. Więcej informacji 
dotyczących sportów ekstremalnych udziela 
Tourism Authority of Thaiand (TAT) w  biurze 
w Chiang Mai: tel. 0 5324 8604, 0 5327 6140-41.

WYDARZENIA SPECJALNE
Festiwal Parasoli w Bo Sang
Styczeń
Organizowany w  Centrum Rękodzieła w  Bo 
Sang festiwal obejmuje produkty z  papieru, 
a  zwłaszcza malowane papierowe parasolki, 
pokazy kulturowe, konkursy piękności oraz 
paradę ilustrującą tradycyjny styl życia.

Festiwal kwiatów w Chiang Mai 
Luty
Park Nong Buak Hat w Amphoe Mueang 

Miłośnicy pięknych kwiatów i roślin ozdobnych 
zachwycą się tym barwnym festiwalem. To oka-
zja, aby zobaczyć kwieciste platformy i wspa-
niałe kwietne gobeliny przykrywające ziemię. 
Organizowane są także wystawy rolnicze, 
konkursy kwiatowe, a  lokalne koła gospodyń 
domowych sprzedają swoje wyroby. Strona: 
www.tourismthailand.org

Malowanie parasoli



24 25Chiang Mai Chiang Mai

Festiwal Songkran w Chiang Mai 
Kwiecień
Warto wziąć udział w tym starożytnym spekta-
klu w Chiang Mai. Do tradycji należy zwyczaj 
czynienia dobrych uczynków, procesja wize-
runków Buddy, rytuały kąpielowe, zraszanie 
wodą, aby uzyskać błogosławieństwo starszych, 
budowanie stup z piasku, gry ludowe, pokazy 
kultury Lanna i  oblewanie się wodą. Strona: 
www.songkran.net, www.tourismthailand.org 

Pielgrzymka Doi Suthep
Maj
Podczas buddyjskiego święta Visakha Puja 
odbywa się procesja ze świecami, podążająca 
do świątyni Doi Suthep.

Festiwal Chiang Mai Yi Peng
Listopad
Warto wziąć udział w rozpalaniu latarni ku czci 
Phrathat Chulamani, konkursie podczas procesji 
Yi Peng, a także występach kulturowych Lanna 
oraz innych rozrywkach. Strona: www.loikra-
thong.net, www.tourismthailand.org 

ZAKWATEROWANIE
Chiang Mai oferuje szeroki wybór hoteli i ku-
rortów we wszystkich kategoriach cenowych. 
Pełną listę hoteli można uzyskać w biurze TAT. 
Tel. 0 5324 8604, 0 5327 6140-41. Strona: www.
tourismthailand.org

LOKALNE WYROBY
Niewątpliwie Chiang Mai jest tajskim cen-
trum doskonałej jakości rękodzieła (zarówno 
tradycyjnego, jak i nowoczesnego), rzemiosła 
plemiennego oraz antyków. Najczęściej kupo-
wane produkty to:

Bawełna i jedwab
Chiang Mai oferuje doskonałej jakości bawełnę 
i jedwab do różnych zastosowań (odzież i wy-
posażenie wnętrz). Największy wybór oferuje 
San Kamphaeng.

Parasole
Nierozerwalnie związane z  wioską Bo Sang, 
której mieszkańcy już od 200 lat wytwarzają pa-
rasole. Wszystkie materiały (jedwab, bawełna, 
papier „sa” z kory drzewa morwowego, bambus) 
są produkowane lub pozyskiwane lokalnie. 
W  Bo Sang można podziwiać setki wzorów 
i rozmiarów: od miniaturowych po gigantyczne.

Wyroby ze srebra
Najlepsze tajskie wyroby ze srebra pochodzą 
z  Chiang Mai, gdzie niektóre rodziny wytwa-
rzają je od pokoleń. Tradycyjne umiejętności 
i gwarantowana zawartość co najmniej 92,5% 
czystego srebra zachęca do zakupu produko-
wanych tam mis, pojemników i przedmiotów 
dekoracyjnych. Sklepy z  wyrobami ze srebra 
skupiają się na Wua Lai Road, gdzie mieszkają 
rzemieślnicy i ich rodziny.

Wyroby z laki
Czarno-złote wyroby z  laki pokrywającej 
drewno, bambus, metal, papier lub ceramikę 
to doskonała pamiątka.

Meble / wyroby z drewna
Snycerstwo to tradycyjna sztuka północnej 
Tajlandii, widoczna w  licznych świątyniach. 

W dzisiejszych czasach jest wykorzystywana do 
upiększania mebli: krzeseł, stołów, łóżek i nie-
mal wszystkiego, co ma choć trochę drewnianej 
powierzchni, w  której można coś wyrzeźbić. 
Wioska Ban Thawai w Chiang Mai w dystrykcie 
Hang Dong jest głównym ośrodkiem meblar-
stwa. Wykorzystuje się tam głównie drewno 
tekowe, palisander i ratan.

Produkty plemienne
Należą do nich ozdoby ze srebra: bransoletki, 
naszyjniki i wisiorki i skomplikowane piszczałki, 

Festiwal Songkran w Chiang Mai

Snycerz przy pracy
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a także bogato haftowane tuniki, kurtki, torby, 
torebki, czapki i sukienki.

Wyroby ceramiczne
Chiang Mai jest głównym ośrodkiem ceramiki 
w Tajlandii. Warto zaopatrzyć się tam w wyroby 
z seledynem: zestawy obiadowe, lampy i wyro-
by dekoracyjne.

 

JAK DOTRZEĆ 
Samolotem
Thai Airways International oferuje codzienne 
loty z Bangkoku do Chiang Mai. Tel. 0 2356 1111. 
Strona: www.thaiairways.com

Bangkok Airways oferuje codzienne loty 
z Bangkoku do Chiang Mai. Tel. 0 2270 6699 lub 
infolinia 1771. Strona: www.bangkokair.com 

Air Asia oferuje codzienne loty z Bangkoku do 
Chiang Mai. Tel. 0 2515 9999. 
Strona: www.airasia.com

Nok Air oferuje codzienne loty z Bangkoku do 
Chiang Mai. Tel. 1318. Strona: www.nokair.com

Thai Lion Air oferuje codzienne loty. Tel. 0 2529 
9999. Strona: www.lionairthai.com

Koleją
Koleje Państwowe oferują codzienne połącze-
nia z  dworca kolejowego w  Bangkoku (Hua 
Lamphong). Pociągi odjeżdżają do Chiang Mai 
6 razy dziennie, od 8:00 do 22:00. Tel. 1690. 
Strona: www.railway.co.th

Autobusem
10-godzinną trasę z Bangkoku można pokonać 
klimatyzowanym autobusem odjeżdżającym 
z  dworca autobusowego w  Bangkoku przy 
Kamphaeng Phet II Road. Tel. 0 2936 2852-66. 
Strona: www.transport.co.th 

Samochodem
Z  Bangkoku należy jechać autostradą 32 do 
Nakhon Sawan, a następnie autostradą 1 przez 
Kamphaeng Phet i Tak do Lampang. Stamtąd 
autrostrada 11 prowadzi do Chiang Mai. Dłu-
gość trasy: 696 kilometrów.

Obrazy w srebrze

Wyroby ceramiczne
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LAMPANGPowozy konne

Lampang jest bogaty w  wykopaliska i  ślady 
po cywilizacji Hariphunchai, Lanna i  Birmy. 
Zachwyca wielką różnorodność kulturową 
i bogactwem historycznym. Lampang zajmuje 
powierzchnię 12 534 km2. Słynąca z  bryczek 
stolica prowincji leży 100 kilometrów na połu-
dniowy wschód od Chiang Mai i 600 kilometrów 
na północ od Bangkoku.

Położona w dorzeczu rzeki Wang prowincja ofe-
ruje mniej spektakularne krajobrazy górskie niż 
Chiang Mai, ale zachwyca bogactwem kultury. 
Prowincja pełniła rolę centrum kultury już od 
VII wieku, kiedy to wchodziła w skład królestwa 
mońskiego Hariphunchai. Na początku XX 
wieku stała się ośrodkiem handlu drzewem te-
kowym, w którym dużą rolę odgrywały wpływy 
birmańskie. 

Atrakcje Lampang obejmują kilka dobrze za-
chowanych świątyń, łączących tajski i birmański 
styl architektoniczny. Niedaleko stolicy wznosi 
się Wat Phra Lampang Luang – niewątpliwie 
jedna z  najbardziej fascynujących świątyń 
Północy. Ponadto dzięki przyjaznej atmosferze 
i stylowi życia Lampang bardziej przypomina 
Tajlandię niż Chiang Mai i  skutecznie opiera 
się zmianom mimo wzrostu ruchu turystycz-
nego. Centrum słoni w Lampang łączy kulturę 
i ochronę przyrody. 

Słonie odgrywały ważną rolę jako zwierzęta 
pociągowe podczas boomu w branży tekowej. 
Choć ta era przeminęła, wielu słoniom dano 
nowy dom w  Centrum Słoni. Odwiedzający 
mogą zobaczyć pokazy umiejętności słoni w za-
kresie prac w lesie, a także ich nowsze talenty, 
takie jak malarstwo i muzyka.

ATRAKCJE MIEJSKIE
Dorożki
Lampang jest jedyną prowincją w Tajlandii, 
w której zachował się ten staromodny środek 
transportu miejskiego. Goście mogą wykupić 
przejazd dorożką, aby obejrzeć rynki, tradycyjne 
domy wzdłuż brzegu rzeki i liczne świątynie.

Wat Phra Kaeo Don Tao 
Ta zabytkowa świątynia na Phra Kaeo Road była 
niegdyś domem Szmaragdowego Buddy (który 
obecnie znajduje się w Bangkoku). W świątyni 
warto zwrócić uwagę na dużą stupę (która 
ponoć zawiera włos Buddy), mandapę w stylu 
birmańskim, stary wihan z wizerunkiem leżą-
cego Buddy, a także muzeum z przedmiotami 
z epoki Lanna.

Wat Si Rong Mueang 
Ta świątynia w birmańskim stylu znajduje się 
w zachodniej części miasta. Powstała w 1905 
roku w szczytowym okresie handlu drzewem 
tekowym, kiedy to wielu birmańskich kupców 
i  leśników odwiedzało miasto. Dach głównej 

Wat Phra Kaeo Don Tao
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kaplicy ma kilka nakładających się szczytów, 
co jest typową cechą birmańskiej architektury 
sakralnej, natomiast cała świątynia jest bogato 
zdobiona rzeźbami w drewnie i gipsie, obłożo-
nymi kolorową, szklaną mozaiką.

Wat Pha Fang 
Ta położona przy Sanam Bin Road XIX-wieczna 
świątynia zwraca uwagę dużą złotą stupą (cze-
di) zawierającą relikwie Buddy, które zostały 
przywiezione z Birmy w 1906 roku. Rozległa sala 
nauk została wykonana z drewna i ozdobiona 
wielowarstwowym dachem w birmańskim stylu.

Wat Si Chum 
Wat Si Chum (na Si Chum Road) ma niewielką 
salę święceń w  typowo birmańskim stylu, 
czyli z  wielowarstwowym dachem, misternie 
rzeźbionymi okapami i kolorowymi, szklanymi 
mozaikami. Natomiast sala nauk, odbudowana 
po pożarze w  1992 roku, jest dość prostym 
budynkiem, w którym wyróżnia się tylko ma-
lowidło przedstawiające historię pożaru i od-
budowę świątyni, a także ukazujące urokliwe 

sceny wiejskie. W Wat Si Chum wciąż mieszka 
wspólnota birmańskich mnichów.

Wat Chedi Sao 
Około 5 kilometrów od miasta na trasie Lam-
pang-Chae Hom wznosi się Wat Chedi Sao. 
Świątynia wyróżnia się dwudziestoma bielo-
nymi czedi („sao” w północnej Tajlandii oznacza 
20), z których każdą wzniesiono w stylu Lanna-
-birmańskim. Posąg Buddy w stylu Lanna także 
zasługuje na uwagę.

Wat Pongsanuk Tai 
Świątynia znalazła się na liście dziedzictwa Azji 
i Pacyfiku UNESCO jako dziedzictwo kulturowe. 
Wat Pongsanuk Tai leży w  dystrykcie Wiang 
Nuea i w przeciwieństwie do birmańskich świą-
tyń, dominujących w okolicy, jest przykładem 
czystej architektury w stylu Lanna. Najbardziej 
niezwykłą cechą są czedi i drewniana mandapa, 
która ilustruje architektoniczny geniusz archi-
tektów z okresu Lanna. 

Wat Si Rong Mueang Wat Pha Fang

Stare domy 
Ulica Thanon Talat Kao, czyli „Old Market Road” 
biegnie równolegle do rzeki Wang i stanowiła 
niegdyś centrum biznesu w  mieście. Wzdłuż 
drogi wznoszą się domy w stylu Lanna z cha-
rakterystycznymi dachami i  chińskie sklepy 
z typowymi drewnianymi drzwiami panelowy-
mi i maleńkimi świetlikami. 

Kat Kongta
Dawny gwarny rynek leżący przy Thanon Talat 
Kao dziś jest jedną z najważniejszych kulturowych 
atrakcji w Lampang. W dni powszednie goście 
mogą podziwiać urokliwą, zabytkową architektu-
rę, sztukę i kulturę, które są wciąż dobrze zacho-
wane. W weekendy ulica zamienia się w deptak 
zachwycający gwarnym, lokalnym życiem.

ATRAKCJE POZAMIEJSKIE
Wat Phrathat Lampang Luang
Świątynia jest oddalona o około 20 kilometrów 
na południowy zachód od miasta (dystrykt Ko 
Kha). Wat Phra Lampang Luang jest jednym 

z najwspanialszych przykładów sakralnej archi-
tektury Lanna na północy Tajlandii. Wzniesiona 
na trawiastym pagórku świątynia jest otoczona 
grubymi murami i od razu przywodzi na myśl 
twierdzę, którą kiedyś była. Przestronny kom-
pleks jest zdominowany przez ogromną czedi 
z XV wieku, która liczy 45 m wysokości i 24 m 
szerokości u  podstawy. Umieszczono w  niej 
relikwię Buddy. Otwarty główny wihan jest 
równie zachwycający. Warto zwrócić uwagę na 
finezyjne malowidła na drewnianych panelach 
pod okapem dachu. W budynku obok Wat Phra-
that Lampang Luang umieszczono wykonany 
z zielonego jaspisu wizerunek Phra Kaeo Don 
Tao, który ponoć ma magiczne moce.

Wat Lai Hin Luang
Położona w dystrykcie Ko Kha świątynia Wat Lai 
Hin Luang jest ważnym, zabytkowym gmachem 
liczącym kilkaset lat. Wspaniała architektura 
tej świątyni odzwierciedla kunszt lokalnych 
rzemieślników, którzy dekorowali poszczególne 
części świątyni: wihan, stupę (czedi), salę nauk 
(ubosot), łuki i krużgankami. 

Wat Si Chum Wat Chedi Sao
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Wat Phrathat Chom Ping
Świątynia jest oddalona o około 14 kilometrów 
od Urzędu Dystryktu Ko Kha i stanowi kolejną, 
zabytkową świątynię w Lampang. Jej unikato-
wą cechą jest otwór w oknie, które działa jak 
camera obscura i odbija refleksy w naturalnych 
kolorach na podłogę w ubosot – zarówno za 
dnia, jak i nocą. 

Centrum ochrony słoni 
Nagrodzony przez Tajską Izbę Turystyczną w ka-
tegorii „Atrakcja przyrodnicza” ośrodek ochrony 
słoni mieści się w Parku Leśnym Thung Kwian 
w  dystrykcie Hang Chat (około 32 kilometry 
od miasta Lampang na trasie do Chiang Mai). 
Pokazy szkolenia słoni i ich pracy w lesie odby-
wają się dwa lub trzy razy dziennie. W ostatnich 
latach słoniom umożliwiono także malowanie 
i  granie na instrumentach muzycznych – ich 
występy są niezwykłym doznaniem. Centrum 
prowadzi ponadto sprzedaż obrazów malowa-
nych przez słonie. Ośrodek zapewnia opiekę 
medyczną nad słoniami. Tel. 0 5424 7871-6. 
Strona: www.thailandelephant.org

Park Narodowy Doi Khun Tan
Pasmo górskie Khun Tan tworzy naturalną 
granicę pomiędzy prowincjami Lamphun 
i Lampang. Najbardziej charakterystyczną cechą 
Parku Narodowego jest najdłuższy tunel kolejo-
wy Tajlandii (1352 metrów). Ze stacji Khun Tan 
można dojść w góry liczącym 7 km szlakiem. 
Po drodze mija się cztery postoje. Goście mogą 
także rozbić na noc obóz, ale muszą zaopatrzyć 
się we własne jedzenie. Najlepszy okres na 
wizytę przypada od listopada do lutego, gdy 
pogoda jest spokojna i rześka. Więcej informacji 
udziela Wydział Parków Narodowych, Ochrona 
Zwierząt i Roślin pod numerem 0 2562 0760 lub 
www.dnp.go.th

Kaplica Chao Pho Pratu Pha
Położona około 50 kilometrów od miasta na 
trasie Lampang-Ngao w  pobliżu słupka 650 
km świątynia jest pokryta ofiarami na cześć 
legendarnego Chao Pho Pratu Pha, wielkiego 
wojownika służącego władcy Lampang. Miał 
zginąć, walcząc z  birmańskimi najeźdźcami. 
Napastnicy, widząc jego ciało oparte o wzgó-

Wat Phrathat Lampang Luang Wat Lai Hin Luang

rze i wciąż dzierżące dwa miecze w dłoniach, 
wycofali się przerażeni.

Khuean Kio Lom
Aby dotrzeć do oddalonej o 38 kilometrów od 
miasta świątyni należy jechać trasą Lampang-
-Ngao i  skręcić w  lewo przy słupku 623-624, 
a  następnie jechać jeszcze kilometr. Zbiornik 
zbudowano do celów irygacyjnych, ale dziś 
zachęca do rejsów i  spływów. Na wycieczkę 
należy przeznaczyć co najmniej pół dnia. Od-
wiedzający mogą nocować w unoszącym się na 
wodzie domku. W okolicy warto zobaczyć klify, 
wysepki oraz wioskę rybacką.

Park Narodowy Tham Pha Thai
Oddalony o  około 60 kilometrów od miasta, 
położony między dystryktami Mueang i Ngao 
park wyróżnia się jaskiniami z  malowniczymi 
stalaktytami i stalagmitami.

Ban Chang Luang
Położony przy 33 Mu 9 w Ban Khoi w Tambon 
Ban Rong przy trasie Phayao-Lampang ośrodek 
został założony przez rzeźbiarza Khru Kam-ai 
Dejduangta jako miejsce do prezentowania 
prac i szkolenia rzemieślników.

Park Narodowy Chae Son
Park jest oddalony o  około 66 kilometrów 
od Lampang w  Amphoe Mueang Pan. Jest 

Wat Phrathat Chom Ping
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malowniczym, zalesionym obszarem górskim, 
zachwycającym wodospadami, jaskiniami, 
gorącymi źródłami, kąpieliskami oraz szlakami 
przyrodniczymi. Aby się tam dostać, należy 
jechać autostradą 1035, skręcić w  lewo przy 
słupku 59 km i jechać dalej przez 17 km. Więcej 
informacji udziela Wydział Parków Narodowych, 
Ochrona Zwierząt i Roślin pod numerem 0 2562 
0760 lub www.dnp.go.th

WYDARZENIA SPECJALNE
Khantok Chang Fair 
Luty
Organizowany w  pierwszy piątek i  sobotę 
lutego w  Centrum Ochrony Słoni festiwal 
obejmuje pokazy słoni. Dla zwierząt to okazja 
do owocowo-warzywnej uczty na tradycyjnych 
tacach Tok.

Luang Wiang Lakhon Fair
Koniec października - początek listo-
pada
Obchody są organizowane przed festiwalem 
Loi Krathong (pod koniec października lub na 
początku listopada) przy świątyniach Wat Phra 
Kaeo Don Tao i Wat Phra Lampang Luang. To 
okazja do celebrowania historii, zwyczajów 
i tradycji Lampang.

LOKALNE WYROBY
Popularne pamiątki z  Lampang to ceramika, 
która słynie z bardzo wysokiej jakości w całej 
Tajlandii, ręcznie tkana bawełna, wyroby snycer-
skie, będące głównym zajęciem chałupniczym 
w okręgu Na Khrua w dystrykcie Mae Tha oraz 
tradycyjny papier „sa” z  miękkiego drewna – 
specjalność Ban Nam Thong.

Centrum ochrony słoni

Centrum ochrony słoni

JAK DOTRZEĆ
Samolotem
Bangkok Airways i Nok Air oferują codzienne 
loty na trasie Bangkok-Lampang. 

Bangkok Airways: tel. 1771. 
Strona: www.bangkokair.com 

Nok Air: tel. 1318. Strona: www.nokair.com

Koleją
Pociągi kursują codziennie ze stacji kolejowej 
w Bangkoku do Lampang. 

Tel. 1690. Strona: www.railway.co.th

Autobusem
Trasę z Bangkoku można pokonać klimatyzowa-
nym i nieklimatyzowanym autobusem odjeż-
dżającym z dworca autobusowego w Bangkoku 
przy Kamphaeng Phet II Road.

Tel. 0 2936 2852-66. Strona: www.transport.co.th

Samochodem
Z  Bangkoku należy jechać autostradą 32 do 
Nakhon Sawan, a  następnie autostradą 1 do 
Lampang poprzez Kamphaeng Phet oraz Tak. 
Długość trasy: 599 km.

Park Narodowy Chae Son
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LAMPHUNWat Phrathat Hariphunchai

Prowincja Lamphun słynie z sadów longanów, 
wysokiej jakości ręcznie tkanego jedwabiu i ba-
wełny oraz czarującego uroku starego świata. 
Prowincja kusi też długą historią i autentyczną 
kulturą Lanna, przyciągając licznych turystów.

Stolica tej niedużej prowincji (o powierzchnii 
4506 km2) jest oddalona o zaledwie 26 kilome-
trów na południe od Chiang Mai. Miasto Lam-
phun powstało prawdopodobnie pod koniec 
VII lub na początku VIII wieku n.e. i  stanowiło 
niegdyś centrum królestwa Monów – Hariphun-
chai. Pierwszym i najbardziej znanym władcą Ha-
riphunchai była królowa Chamma Thewi, której 
legendarne miłosne i dyplomatyczne wyczyny 
są przedmiotem licznych opowieści ludowych. 
Hariphunchai straciło niezależność pod koniec 
XIII wieku, kiedy Lamphun zostało przejęte przez 
króla Mengraia i włączone do Królestwa Lanna.

ATRAKCJE MIEJSKIE
Wat Phrathat Hariphunchai
Wat Phrathat Hariphunchai leży w centrum mia-
sta, a pochodzi z początku XII wieku. Świątynię 
wzniesiono za panowania Króla Athitayarata, 
potomka Królowej Chammy Thewi. Wyróżnia 
się 46-metrową złotą czedi, którą odbudowano 
w 1443 roku. Warto zwrócić uwagę na finezyjnie 
zdobione ceglane łuki, parę rzeźbionych lwów 
przy drzwiach, kwadratową czedi oraz posąg 
Buddy w stylu khmerskim.

Muzeum Narodowe w Hariphunchai
Muzeum znajduje się niemal naprzeciw Wat 
Phrathat Hariphunchai przy Inthayongyot Road. 
W  muzeum oglądać można prehistoryczne 
szkielety ludzkie oraz dzieła sztuki z  okresu 
Dwarawati, Hariphunchai, Lanna i Rattanakosin. 
Otwarte od środy do niedzieli od 9:00 do 16:00. 
Tel. 0 5351 1186. Faks 0 5353 0536.

Pomnik Phra Nang Chammy Thewi
Znajdujący się w publicznym parku Nong po-
mnik upamiętnia Phra Nang Chammę Thewi, 
pierwszą władczynię Hariphunchai.

Pomnik Suthewa Rusi
Przed ratuszem wznosi się pomnik legen-
darnego rusi (ascety), który był założycielem 
Hariphunchai. Zgodnie z  legendą rusi unikał 
spraw doczesnych i z tego powodu zaprosił Phra 
Nang Chammę Thewi, córkę króla Lop Buri, aby 
zasiadła na tronie. Pomógł jej w popularyzacji 
buddyzmu w całym kraju.

Wat Chamma Thewi
Świątynia jest powszechnie nazywana Wat Ku 
Kut. Wznosi się przy Lamphun-San Pa Tong Road 
i prawdopodobnie pochodzi z XVIII lub IX wieku. 
Została przebudowana w 1218 r. Stupa świąty-
ni jest kwadratową konstrukcją podobną do 
Bodhgaya w Indiach. Ponoć znajdują się w niej 
prochy królowej Chammy Thewi. W niszach ota-
czających stupę znajduje się 60 posągów Buddy.

Wat Chamma Thewi
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Wat Mahawan
Świątynia wznosi się przy drodze równoległej 
do starych murów miejskich po zachodniej 
stronie. W Wat Mahawan można podziwiać 
wizerunek Phra Rot Lamphun, pomnik Nak Prok 
(posąg z wężami Naga nad głową), który służy 
jako model dla słynnych tabliczek wotywnych.

Wat Phra Yuen
Świątynia słynie ze stupy Ku Chang Ku-Ma, 
zbudowanej dla upamiętnienia słonia bojowe-
go Królowej Chammy Thewi i rumaka jej syna. 
Stupę z czterech stron otaczają pomniki.

Ban Nong Chang Khun
Sad loganów znajduje się około 8 kilometrów 
przed Lamphun. W tym miejscu należy skręcić 
w prawo i jechać dalej przez 7 kilometrów. Jest 
to najbardziej znany obszar uprawy loganów 
w  całym kraju. Sezon owocowy przypada od 
lipca do sierpnia.

ATRAKCJE POZAMIEJSKIE
Pa Sang
Dystrykt Pa Sang to centrum rękodzieła, sły-
nący z ręcznie tkanej bawełny produkowanej 
głównie w  wiosce Ban Nong Ngueak. W  tej 
samej wsi znajduje się starożytna świątynia wy-
różniająca się piękną architekturą z wpływami 
birmańskimi.

Ban Hong
Wieś jest zamieszkała już od 1400 lat (od czasów 
królestwa Hariphunchai). Oddalona o około 40 
kilometrów na południe od miasta Lamphun 
osada zachwyca malowniczym krajobrazem 
zielonych pól i gór. W Ban Hong można również 
znaleźć kilka starych świątyń wybudowanych 
w rodzimym stylu, np. Wat Phra Chao Ton Luang, 
w której umieszczono 600-letni posąg Buddy, 
a  także Wat Pa Puai i Wat Dong Rusi - obie 
zachwycają 100-letnimi drewnianymi salami 

Wat Mahawan

bibliotecznymi. Spośród naturalnych atrakcji 
w  okolicy warto wymienić Tham Luang Pha 
Wiang, czyli jaskinię z nietypowo ukształtowa-
nymi stalaktytami (15 kilometrów na południe 
od miasta).

Wat Phrabat Huai Tom
Największa świątynia w  dystrykcie Li. Leży 5 
kilometrów od autostrady 106, przy słupku 47 
km. Wyróżnia się dużą czedi w stylu Lanna oraz 
rozległą salą modłów zbudowaną z  laterytu 
przez mieszkających w pobliżu Karenów, który 
czcili Phra Khru Ba Chaiwongsa.

Park Narodowy Mae Ping
Park zajmuje powierzchnię ponad 1000 km2. 
Jego największym atutem jest rzeka Ping, 
która przepływa między drzewami i stromymi 
zboczami na terenie parku. Fragmenty biegu 
rzeki rozlewają się w zbiorniki, tworząc liczne, 
małe wysepki i bystrza. Wśród innych atrakcji 
warto wymienić siedmiopiętrowy wodospad Ko 

Luang oraz fascynujące stalaktyty i stalagmity 
w  wapiennych jaskiniach. Więcej informacji 
udziela Wydział Parków Narodowych, Ochrona 
Zwierząt i Roślin pod numerem 0 2562 0760 lub 
www.dnp.go.th

WYDARZENIA SPECJALNE
Song Nam Phrathat Hariphunchai
Maj
Najbardziej znane coroczne wydarzenie w Lam-
phun, organizowane w głównym miejscu kultu 
religijnego prowincji.

Targ longanów
Sierpień
Targ odbywa się co roku w  sierpniu. Oprócz 
pokazów najsłynniejszego owocu prowincji 
organizowane są parady i konkursy.

Wat Phra Yuen
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Namtok Ko Luang, Park Narodowy Mae Ping

LOKALNE WYROBY
Najlepsze pamiątki to między innymi jedwab 
z Pha Mai Yok Dok - misternie tkany i wykorzy-
stywany niegdyś na dworze królewskim. Można 
go kupić w  okręgu Wiangyong w  dystrykcie 
Mueang. Miłośnicy tradycyjnej ręcznie tkanej 
bawełny zachwycą się zakupami w  Ban Don 
Luang, najbardziej znanym ośrodku ręcznie 
tkanych wyrobów bawełnianych w Lamphun. 
Równie popularne są ręcznie wyrabiane tkaniny 
bawełniane (targowisko w Pa Sang oferuje duży 
wybór) oraz drewniane rzeźby: figurki zwierząt, 
lalki, naczynia i przedmioty dekoracyjne, w któ-
re najlepiej zaopatrzyć się w dystrykcie Mae Tha. 

JAK DOTRZEĆ
Samolotem
Lot z  Bangkoku do Chiang Mai, a  następnie 
autobus z  dworca autobusowego Chang 
Phueak (co 15 minut). Czas podróży z Chiang 
Mai do Lamphun wynosi 45 minut. Informacje 

o liniach lotniczych można znaleźć w rozdziale 
poświęconym Chiang Mai.

Koleją
Pociągi kursują codziennie z dworca Hua Lam-
phong w Bangkoku do Lamphun. Czas podróży 
wynosi około 10-12 godzin. Tel. 1690. 
Strona: www.railway.co.th

Autobusem
Trasę z Bangkoku do Lamphun można pokonać 
klimatyzowanym i nieklimatyzowanym autobu-
sem odjeżdżającym z dworca autobusowego 
w  Bangkoku przy Kamphaeng Phet II Road. 
Czas podróży wynosi około 9 godzin. Tel. 0 2936 
2852-66. Strona: www.transport.co.th

Samochodem
Z Bangkoku należy jechać autostradą 1 do Na-
khon Sawan i Lampang, a następnie autostradą 
11 do Lamphun. Długość trasy: 670 km.

Ręcznie tkane wyroby bawełniane z Lamphun
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MAE HONG SONWat Chong Kham i Chong Klang

Zachwycające krajobrazy, wodospady, jaskinie 
i  plemienne wioski sprawiają, że Mae Hong 
Son to idealne miejsce do uprawiania turysty-
ki pieszej i  podziwiania nieporównywalnych 
widoków na dolinę.

Prowincja Mae Hong Son leży na zachód od 
Chiang Mai, a  od wschodu graniczy z  Birmą. 
Zajmuje powierzchnię 12 681 km2 i obejmuje 
piękne góry i  doliny, przywodzące na myśl 
legendarną krainę Shangri-la.

Ukształtowanie Mae Hong Son sprawia, że jest 
jedną z  najbardziej odizolowanych prowincji 
Tajlandii, dzięki czemu łatwiej zachowuje 
odrębną tożsamość. Jednocześnie do stolicy 
prowincji można łatwo dojechać i  dolecieć. 
To nieduże miasto jest położone w  pięknej 
dolinie i  często otulone poranną mgłą. Nale-
ży do najbardziej urokliwych miejsc w  całej 
północnej Tajlandii. Świątynie w  birmańskim 
stylu, malownicze jezioro, punkt widokowy 
i gwarny poranny targ to niektóre z lokalnych 
atrakcji, a spory wybór hoteli sprawia, że miasto 
jest doskonałą bazą wypadową dla wycieczek 
po okolicy.

ATRAKCJE MIEJSKIE
Wat Phrathat Doi Kong Mu
Na szczycie wzgórza na zachód od miasta 
wznosi się świątynia z dwoma stupami w stylu 
birmańskim. Większa powstała w  1860 roku, 
a mniejsza w 1874 roku. Spod świątyni roztacza 
się wspaniała panorama Mae Hong Son i oko-
licznych wzgórz.

Wat Phra Non
Świątynia u  podnóża Doi Kong Mu mieści 
12-metrowy posąg leżącego Buddy, odlany 
w stylu Thai Yai (Shan) w 1875 roku. Na uwagę 
zasługują także dwa duże rzeźbione lwy stojące 

obok siebie i  wskazujące przejście wiernym, 
którzy chcą oddać hołd relikwii Buddy umiesz-
czonej na górze Doi Kong Mu.

Wat Kam Ko
Świątynia jest usytuowana naprzeciw Wat 
Phra Non. Pochodzi z 1890 roku i wyróżnia się 
zadaszonym przejściem od wejścia aż do wi-
hanu w stylu birmańskim. Znaleźć tam można 
historyczne teksty w języku Thai Yai.

Wat Phrathat Doi Kong Mu



44 45Mae Hong Son Mae Hong Son

Wat Hua Wiang
Świątynia jest nazywana także Wat Klang Mu-
eang. Znajduje się w samym centrum miasta 
przy Sihanat Bamrung Road, obok porannego 
targowiska. Została wzniesiona w  1863 roku 
i  można w  niej zobaczyć pięknie zdobiony 
wizerunek Buddy Phra Chao Pharalakhaeng – 
replikę posągu z Mandalaj w Birmie.

Wat Chong Kham
Świątynia jest usytuowana w pobliżu małego 
jeziora Chong Kham. Została zbudowana 
w 1827 roku przez artystów Thai Yai i znajduje 
się w  niej okazały posąg Buddy o  szerokości 
4,85 m w biodrach, odlany przez birmańskich 
rzemieślników.

Wat Chong Klang
Położona obok Wat Chong Kham świątynia 
Wat Chong Klang wyróżnia się interesującą 
repliką Buddy Phra Phuttha Sihing, drewnia-
nymi figurkami ludzi i zwierząt umieszczonych 
w  Phra Vejsandon Jakata, wykonanymi przez 
birmańskich rzemieślników i sprowadzonych do 
Mae Hong Son w 1857 roku, a także 100-letnimi 

malowidłami na szkle o  Dżatace i  stylu życia 
miejscowej ludności.

Ban Huai Hi
Położona w  okręgu Huai Pu Ling w  Amphoe 
Mueang społeczność Ban Huai Hi zdobyła Taj-
ską Nagrodę Turystyczną w kategorii „Atrakcja 
wspierająca lokalną społeczność”. Katolicka 
wioska Pwakin-nyaw jest jedną z  niewielu 
wykorzystujących energię słoneczną. Atrakcje 
obejmują trekking po szlakach, naukę trady-
cyjnego stylu życia Pwakin-nyaw, obserwację 
tkaczy bawełny przy pracy oraz naukę technik 
kowalskich. Dostępne jest zakwaterowanie 
u rodzin.

ATRAKCJE POZAMIEJSKIE
Park Narodowy Salawin
Park zajmuje powierzchnię 721 km2. Leży nad 
rzeką Salween przy granicy między Tajlandią 
a Birmą, około 164 kilometrów na południe od 
miasta Mae Hong Son. Park obejmuje doskona-
le zachowany las, przez który przepływa rzeka 
Salawin. Dostępny jest transport do wynajęcia, 

Wat Phra Non Wat Kam Ko

aby dotrzeć do wioski Mae Sam Laep (46 km), 
a następnie do siedziby parku łodzią. Dostępne 
są różne formy zakwaterowania. Więcej infor-
macji udziela Wydział Parków Narodowych, 
Ochrona Zwierząt i Roślin pod numerem 0 2562 
0760 lub www.dnp.go.th

 Park leśny Tham Kaeo Komon
Położony przy Khao Doi Thao i niegdyś znany 
jako Mae La Noi Calcite Cave, park leśny Tham 
Kaeo Komon został odkryty przez inżyniera gór-

nictwa z Mae Hong Son. Słynie z fascynujących 
jaskiń o ścianach pokrytych skrystalizowanym 
kalcytem, który zachwyca pięknem, lśniąc 
w promieniach światła. Na świecie istnieją tylko 
trzy jaskinie tego typu: dwie pozostałe można 
znaleźć w Chinach i Australii.

Thung Bua Tong 
(Pole dzikich słoneczników)
Dzikie słoneczniki kwitną w listopadzie i pokry-
wają gęstym, żółtym dywanem Doi Mae U-Kho 
w dystrykcie Khun Yuam.

Centrum Rdzennej Kultury Khun Yuam
Centrum jest położone przy słupku 200 km 
na autostradzie 108. Mieści dużą kolekcję rze-
miosła Thai Yai i innych plemion. Można w nim 
także zobaczyć akcesoria i  sprzęt wojskowy 
japońskiej armii, która wkroczyła do dystryktu 
Khun Yuam podczas II wojny światowej.

Gorące źródła Pha Bong
Znajdują się przy autostradzie 108, około 11 
km od miasta. Źródła Pha Bong to coś więcej 
niż okazja do relaksu: tamtejsza woda ma także 
właściwości lecznicze.

Phu Klon
Phu Klon Country Club słynie z gorącej wody 
mineralnej i naturalnego czarnego błota z go-
rących źródeł. Tourism Authority of Thailand 
uwzględniła Phu Klon w  programie „Unseen 
in Thaiand” oraz kampanii „Spa in Paradise”. 
Stamtąd pochodzi wrzące czarne błoto w tem-
peraturze 60-140 stopni Celsjusza. Nie ma 
przykrego zapachu siarki, a jego terapeutyczny 
charakter szczególnie korzystnie wpływa na 
skórę i krążenie krwi. Goście mogą skusić się 
na maskę błotną na twarz i ciało, a także kupić 
produkty z błotem mineralnym jako pamiątkę.

Wat Hua Wiang
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Tham Pla – Park Narodowy Pha Suea
Około 17 kilometrów od miasta przy autostra-
dzie 1095 (trasa Mae Hong Son-Pai) znajduje 
się spokojny park pełen strumieni i drzew. Park 
słynie z Tham Pla, jaskini rzecznej wypełnionej 
podobnymi do karpia rybami Phla Mung (Pla 
Klamg), które uważa się za własność bogów. 
Więcej informacji udziela Wydział Parków 
Narodowych, Ochrona Zwierząt i  Roślin pod 
numerem 0 2562 0760 lub www.dnp.go.th

Namtok Pha Suea
Te okazałe wodospady znajdują się w okręgu 
Mok Champae. Należy jechać od miasta około 
17 km autostradą 1095, a  następnie skręcić 
w  lewo przy Ban Rak Thai i  kontynuować za 
miejscowością przez kolejne 20 kilometrów. Od-

Thung Bua Tong (Pole dzikich słoneczników)

dalone o 5 kilometrów wioski plemienne Na Pa 
Paek i Mae O leżą przy granicy Tajlandii z Birmą.

Ban Rak Thai
44 kilometry od miasta, w okręgu Mok Cham 
Pae znaleźć można chińską wioskę Ban Rak 
Thai, założoną przez żołnierzy Chińskiej Partii 
Narodowej (KMT). Położenie na wysokości 
1776 m n.p.m. oznacza, że to idealne miejsce 
do uprawy herbaty oraz roślin z umiarkowanej 
strefy klimatycznej. Wioska słynie z zapierają-
cych dech w piersiach pejzaży oraz smacznej 
kuchni Yunnan, obejmującej dania takie jak 
duszone nóżki wieprzowe w brązowym sosie 
oraz bułeczki na parze. Lokalne atrakcje to 
wędrówki piesze i  jazda konna przez granicę 
z Birmą. Miłośnicy przyrody z chęcią zamiesz-
kają w lepiance przy rzece.

Tham Pla - Park Narodowy Pha Suea

Ban Huai Suea Thao, Ban Nai Soi oraz 
Ban Nam Phiang Din
Goście, którzy chcą dowiedzieć się więcej 
o  plemiennej kulturze, mogą odwiedzić trzy 
wioski Karenów, ludu o  słynnych długich 
szyjach w Mae Hong Son. Ban Huai Suea Thao 
leży najbliżej miasta, Ban Nai Soi jest najwięk-
szą wioską długoszyich Karenów, a  Ban Nam 
Phiang Din leży nad rzeką Pai i trzeba do niej 
dopłynąć łodzią. 

Ban Mae Lana
Ban Mae Lana została nagrodzona tytułem 
wyjątkowej atrakcji w kategorii „Lokalna spo-
łeczność”. Wioska liczy około 200 lat i  udało 
się jej zachować autentyczne lokalne tradycje. 
Malowniczy szlak pieszy prowadzi do Mae Lana, 

najdłuższej jaskini w Tajlandii, oraz jaskini Paka-
rang. Dostępne jest zakwaterowanie u rodzin.

Tham Nam Lot 
W  zalesionej części dystryktu Pang Mapha 
(77 km od miasta) warto obejrzeć długą na  
1 kilometr jaskinię ze strumieniem oraz pięk-
nymi stalaktytami i stalagmitami. Odnaleziono 
tu przyrządy kuchenne i pozostałości trumien 
sprzed 2000 lat.

Pai
Amphoe Pai leży 111 km od Mae Hong Son. 
To ciche, spokojne miasteczko cieszy się wspa-
niałymi pejzażami. W ostatnich latach zyskuje 
na popularności wśród turystów. Otoczone 
spektakularnymi górami miasteczko oferuje 
wiele atrakcji: piesze wędrówki, spływy, wioski 
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Tham Nam Lot

plemienne, gorące źródła, morze mgły otulające 
dolinę oraz liczne sklepy na miejskim deptaku. 

Zakwaterowanie obejmuje zarówno hostele 
i  pensjonaty, jak i  pięciogwiazdkowe hotele. 
Orzeźwiająca temperatura i piękne otoczenie 
sprawiają, że Pai to idealna baza do zwiedzania 
pobliskich atrakcji przyrodniczych. Pai można 
odwiedzać przez cały rok, ale szczyt sezonu 
przypada na okres od listopada do lutego. Sto-
sunkowo chłodny klimat, wspaniałe otoczenie 
i gwar turystów sprawiają, że Pai jest atrakcyj-
nym i kolorowym miasteczkiem. 

Spływ po rzece Pai
Rzeka Pai jest najdłuższą rzeką w Mae Hong Son. 
Wypływa z pasm górskich w Laosie i przepływa 
przez dystrykt Pai, aby połączyć się z  rzeką 
Salween w Birmie (całkowita długość: 180 km). 
Kilka odcinków rzeki nadaje się do raftingu. War-
to skorzystać z usług tour operatorów w mieście 
Mae Hong Son lub Pai. Najlepszym czasem na 

spływ jest okres od października do marca.

Gorące źródła Tha Pai
Źródła są oddalone od autostrady 1095 (słupek 
87 km) o dwa kilometry. Średnia temperatura 
wody wynosi 80 stopni Celsjusza. Para ze źródła 
przesłania rano widok, tworząc fascynującą 
scenerię.

Park Narodowy Huai Nam Dang
Przy słupku 65 km trasy Pai-Mae Malai (autro-
strada 1095) znajduje się skręt prowadzący do 
siedziby parku. Zwiedzający mogą spędzić noc 
pod namiotem, aby obejrzeć spektakularny 
wschód słońca i  spowite mgłą góry w pierw-
szych porannych promieniach. Atrakcje obej-
mują wodospad Huai Nam-Dang oraz mistyczne 
morze mgły, które warto podziwiać z punktu 
widokowego Doi Chang. Kwitnące drzewa 
wiśniowe w styczniu dodają niebywałego uro-
ku. Więcej informacji udziela Wydział Parków 

Pai
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Narodowych, Ochrona Zwierząt i  Roślin pod 
numerem 0 2562 0760 lub www.dnp.go.th

WYDARZENIA SPECJALNE
Procesja Poi Sang Long
Marzec-maj
Tradycyjna dla Thai Yai grupowa ceremonia 
święceń dla początkujących mnichów, podczas 
której kandydaci z ogolonymi głowami i trady-
cyjnymi nakryciami głowy przywdziewają szaty 
i klejnoty godne książąt i są przewożeni konno 
lub niesieni na ramionach do miejskiej kaplicy.

Procesja Chong Phara
Październik
Chong Phara to modele zamków z  drewna 
i  kolorowego papieru, ozdobione owocami, 
flagami i lampami. Podczas pełni w jedenastym 
miesiącu księżycowym zamki są umieszczane 
na podwórzach domów i  świątyń jako gest 

powitania Buddy wracającego – według trady-
cyjnych wierzeń – z nieba, gdzie nauczał swoją 
matkę. Podczas obchodów organizuje się także 
tańce w kostiumach zwierząt.

Loi Krathong
Październik/listopad
Oprócz tradycyjnych obchodów Loi Krathong 
wokół jeziora Chong Kham, ozdobione świe-
cami krathongi podwiesza się pod balony 
wypuszczane w  powietrze przy świątyni Wat 
Phrathat Doi Kong Mu.

Festiwal kwiatów Bua Tong
Listopad
Każdego roku w  listopadzie wzgórza z  dys-
tryktów Khun Yuam i  Mae Sariang okrywają 
się złotymi kwiatami Bua Tong. Są tak żółte jak 
stokrotki i niemal tak duże jak słoneczniki. Na 
Doi Mae U-Kho kwiaty są obfite, ale kwitną tylko 
jeden miesiąc.

Procesja Poi Sang Long

LOKALNE WYROBY
Królewskie Artystyczno-Rzemieślnicze Centrum 
Szkoleniowe Mae Hong Son oferuje szeroką 
gamę ręcznie produkowanych tkanin i wyro-
bów koszykarskich. Strona: www.maehong-
sonarts.com

JAK DOTRZEĆ
Samolotem
Nie ma bezpośrednich połączeń z Bangkoku do 
Mae Hong Son. Podróżni mogą polecieć z Bang-
koku do Chiang Mai, a następnie przesiąść się 
na lot Chiang Mai-Mae Hong Son. 

Nok Air oferuje usługę „Nok Mini” między 
Chiang Mai a Mae Hong Son oraz Chiang Mai 
a Pai. Więcej informacji pod numerem 1318 i na 
stronie www.nokair.com

Orient Thai Airlines oferują loty z Chiang Mai do 
Amphoe Pai. Więcej informacji pod numerem 0 
2224 4100-1 i na stronie www.flyorientthai.com

Koleją
Nie ma bezpośredniego pociągu do Mae Hong 
Son. Podróżni muszą pojechać autobusem lub 
samochodem z Chiang Rai do Mae Hong Son. 
Pociągi kursują codziennie ze stacji kolejowej 
w Bangkoku do Chiang Mai. Więcej informacji 
pod numerem 1690 i na stronie www.railway.
co.th

Autobusem
Trasę z  Bangkoku do Mae Hong Son można 
pokonać codziennie klimatyzowanym i  nie-
klimatyzowanym autobusem odjeżdżającym 
z  dworca autobusowego w  Bangkoku przy 
Kamphaeng Phet II Road. Czas podróży wynosi 
około 17 godzin. 

Tel. 0 2936 2852-66

Samochodem
Mae Hong Son jest oddalone o  924 km od 
Bangkoku. Należy jechać autostradą 1 i 11 do 
Chiang Mai, a  następnie autostradą 108 lub 
1095 przez Pai.

Spływ po rzece Pai
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