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Trang to nadmorska prowincja na zachodnim brzegu Tajlandii 
nad Oceanem Indyjskim. Może poszczycić się długim na około 
199 kilometrów wybrzeżem i powierzchnią 4941 km2. Prow-
incja składa się archipelagu 46 wysp rozrzuconych po Morzu 
Andamańskim. 12 z nich leży w dystrykcie Kantang, 13 w Palian, 
a 21 w dystrykcie Sikao. W podróż morską do Trang najlepiej 
wybrać się od października do maja. Trang jest pierwszym 
miastem w Tajlandii, gdzie zasadzono kauczukowce, z których 
kraj słynie do dziś. Phraya Ratsadanupradit Mahison Phakdi 
sprowadził drzewa kauczukowe z Malezji i zasadził je w Trang 
już w  1899 roku. Dopiero później uprawy kauczukowców 
pojawiły się na południu Tajlandii. 

Przepływająca przez prowincję życiodajna rzeka Trang wypływa 
z gór Khao Luang, zaś rzeka Palian z gór Banthat.

ATRAKCJE
Pomnik Phrayi Ratsadanupradita Mahisona Phakdiego 
Pomnik upamiętnia miejsce, w którym mieszkał dawny władca 
Trang, Phraya Ratsadanupradit. Phraya Ratsada przyczynił się 
do rozkwitu Trang i dzisiejszego sukcesu miasta. Rozwinął trans-
port, rolnictwo, hodowlę zwierząt, edukację i  administrację 
lokalną. Ponadto jako pierwszy zasadził w prowincji drzewa 
kauczukowe, co pociągnęło za sobą powszechne sadzenie 
kauczukowców w południowej Tajlandii.

Sa Kaphang Surin 
Ten naturalny basen z powierzchni około 0,08 km2 znajduje 
się w  gminie Trang, około 2 kilometry od Urzędu Prowincji 
przy Wian Kaphang Road. Zwiedzający mogą przejść na 
drugą stronę betonowego mostu, który prowadzi do trzech 
połączonych pawilonów na środku basenu, a także cieszyć się 
pięknem tego publicznego parku.

Park Somdet Phra Srinagarindra 95 (Thung Nam Phut) 
Park jest oddalony od miasta o 3 kilometry. Nam Phut Road 
biegnie w prawo od Tha Klang Road. Park wyróżnia się pięknym 
krajobrazem i wspaniałymi widokami.

TRANG

Pomnik Phrayi Ratsadanupradita Mahisona Phakdiego 
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Stacja ochrony przyrody Khao Chong 
Pierwsza stacja badawcza poświęcona badaniom nad przyrodą 
i  dzikimi zwierzętami w Tajlandii jest pełna imponujących 
drzew, strumieni i  wodospadów (warto wymienić Ton Yai, 
Ton Noi oraz Ka Chong). Szlak pieszy pozwala bezpośrednio 
obcować z  przyrodą, a  oznakowania na szlaku dostarczają 
informacji o  otoczeniu. Muzeum i  budynek wystawowy 
prezentują wystawy poświęcone ochronie przyrody i zasobów 
naturalnych. Stacja znajduje się około 21 kilometrów od miasta, 
na trasie Trang-Phatthalung. Więcej informacji można uzyskać 
w stacji (adres: Mu 7, Tambon Chong, Amphoe Na Yong, P.O Box 
4, Trang).

Tkaniny z Na Muen Si 
Grupa tkacka z Na Muen Si troszczy się o zachowanie tradycji 
tego rzemiosła. Biuro grupy znajduje się przy drodze do Tham 
Khao Chang Hai, około 5 kilometrów wzdłuż Na Muen Si Road. 

W odległości około 300 metrów od biura znajduje się Muzeum 
lokalnego dziedzictwa Tambon Na Muen Si, przybliżające 
sztukę i rękodzieło z prowincji Trang oraz ponad 300 zabyt-
kowych narzędzi i przedmiotów.

Więcej informacji można uzyskać w Amphoe Na Yong Com-
munity Development Office pod numerem 0 7524 2431. 

Tham Khao Chang Hai 
Zachwycająca stalagmitami i stalaktytami o różnych kształtach 
jaskinia jest oddalona o 5 kilometrów od Amphoe Na Yong 
Market w Ban Na Muen Si.

Namtok Ka Chong 
Ten majestatyczny wodospad spływający z wysokiej góry na 
klify i  skały w  Parku Botanicznym Khao Chong znajduje się 
przy trasie Trang-Phatthalung w  Amphoe Na Yong, około 7 
kilometrów od urzędu gminy. 

Muzeum Phrayi Ratsadanupradita Mahisona 
Phakdiego
Wewnątrz dwukondygnacyjnego drewnianego budynku 
czeka figura woskowa byłego władcy oraz bogaty zbiór jego 
rzeczy osobistych. Obecnie domem zarządza rodzina Na Ra-
nong. Muzeum znajduje się w odległości około 200 metrów 

Phra Non Song Khrueang Nora 
Ten wizerunek leżącego Buddy znajduje się w Wat Phu Khao 
Thong w Tambon Nam Phut, w odległości około 20 kilometrów 
od miasta. Największą uwagę zwraca głowa postaci, ozdobiona 
stroikiem do tańca Nora, uznawanego za świętą, królewską 
ozdobę używaną podczas występów tanecznych na południu 
Tajlandii.

Park ptactwa wodnego Khlong Lam Chan 
Park mieści się na terenie Rezerwatu dzikiej przyrody Khlong 
Lam Chan, oddalonego 17 kilometrów od miasta, przy trasie 
Trang-Phatthalung. Aby tam dotrzeć, należy skręcić w prawo 
na drodze Ban Chong Ka-Ban Hat Lao (droga nr 4124) i jechać 
około 1 kilometr. Rozległe bagna w parku są domem dla wielu 
ptaków wodnych, zwłaszcza w okresie od stycznia do marca. 
Park to ciche miejsce, idealne do wypoczynku, turystyki lub 
noclegu pod namiotem. Więcej informacji udziela Wydział 
Parków Narodowych, Ochrona Zwierząt i Roślin, pod numerem 
0 2562 0760 lub www.dnp.go.th.

Phra Non Song Khrueang Nora
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Pierwszy kauczukowiec Tajlandii

od Kantang Municipality przy ulicy Khai Phithak 1 w Tambon 
Kantang. Jest otwarte dla zwiedzających każdego dnia poza 
poniedziałkami. Muzeum działa także w  święta, ale zamyka 
się w dniu następnym. 

Pierwszy kauczukowiec Tajlandii 
Drzewo rosnące przy drodze prowadzącej do Amphoe Kan-
tang symbolizuje pierwszą partię drzew kauczukowych, które 
Phraya Ratsadanupradit posadził w Tajlandii, zapoczątkowując 
tym samym przemysł kauczukowy.

Park publiczny Khuan Tamnak Chan
Ten niewielki park o powierzchni 1 km2, leżący 24 kilometrów 
od miasta, zachwyca pięknym otoczeniem, imponującymi drze-
wami i roślinami ozdobnymi. Z parku widać zarówno morze, 
jak i Amphoe Kantang, a dla gości przygotowano pawilon do 
odpoczynku oraz parking dla turystów.

Muzeum Phrayi Ratsadanupradita Mahisona Phakdiego
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Ko Libong 
Ko Libong, największa wyspa prowincji Trang, znajduje się 
w Tambon Libong i  jest częścią Rezerwatu dzikiej przyrody 
archipelagu Libong. Ko Libong liczy 40 000 km2 powierzchni 
i stanowi raj dla wczasowiczów. Przyciąga licznymi wioskami ry-
backimi, których mieszkańcy to – co nietypowe – w większości 
muzułmanie.

Na wyspie nie brakuje przylądków i plaż, takich jak Hat Tup, 
Laem Chu Hoi, Laem Thuat oraz Laem To Chai. Podczas odpływu 
odwiedzający mogą przejść plażą z Laem Chu Hoi do Hat Tup, 
gdzie gromadzą się liczne migrujące ptaki morskie i  ptaki 
zamieszkujące lasy namorzynowe. Unoszące się wokół wyspy 
wodorosty stanowią pożywkę dla dużego stada manatów 
(krów morskich), gatunku zagrożonego wyginięciem. Mieszkają 
tu także rodzime i wędrowne ptaki, których najwięcej można 
zaobserwować zimą.

Z Ko Libong rozciąga się wyjątkowy widok na Ko Chao Mai 
i  przylądek Chao Mai. Aby dotrzeć na wyspę, należy kupić 

Ko Libong

Hat Yong Ling i Hat San 
Hat Yong Ling i Hat San leżą przy drodze do Chao Mai Beach. 
Te zakrzywione plaż biegną równolegle do lasu sosnowego. 
Plaże kończą się wysoką górą z niszami, jaskiniami i przejściami 
do klifów z jeszcze większą liczbą jaskiń i skał, przywodzących 
na myśl twierdzę otaczającą wydmy. Plaże te to doskonałe 
miejsce do kąpieli i relaksu. 

Hat Yao 
Ta długa plaża położona przy Mu 6 w Tambon Ko Libong bierze 
początek przy górze w kształcie płetwy rekina i zachwyca sosna-
mi rosnącymi wzdłuż jej skraju. Dostępne są prywatne kwatery.

Tham Chao Mai – Tham Chao Khun 
Ta jaskinia pełna stalagmitów znajduje się w  górze To Nae, 
nieopodal Ban Chao Mai. Aby do niej dotrzeć, wystarczy 
15-minutowy rejs łodzią z  Hat Yao. Goście mogą wynająć 
małą łódź wiosłową, aby obejrzeć jaskinię i  pobliskie bujne 
lasy namorzynowe. 

Hat Yong Ling i Hat San
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Gorące źródło

Ko Muk i Tham Morakot (Szmaragdowa jaskinia)

bilet na 30-minutowy rejs kursujący co godzinę z Hat Yao przy 
molo Ban Chao Mai. Na wyspie dostępne jest zakwaterowanie. 
Więcej informacji udziela Libong Archipelago Wildlife Reserve, 
P.O. Box 5, Amphoe Kantang, Trang.

Gorące źródło 
Gorące źródła Tajlandii znajdują się nie tylko na północy, ale 
także na południu. Do źródła przy Mu 7, Tambon Bo Nam Ron, 
można dotrzeć drogą z Kantang (przy słupku 10 km). To natu-
ralne gorące źródło ma stałą temperaturę 60 stopni Celsjusza, 
co sprawia, że jest doskonałym miejscem do uprawiania 
turystyki zdrowotnej.

Ko Muk i Tham Morakot (Szmaragdowa jaskinia)
Ko Muk jest najbardziej niezwykłą atrakcją Morza Trang 
i  magnesem na miłośników przyrody. Wyspa leżąca niemal 
naprzeciwko Hat Chang Lang na kontynencie kusi nieskazitelną 
plażą idealną do kąpieli i biwakowania oraz pięknymi koralow-
cami, które warto zobaczyć na własne oczy. Ponadto wyspa 

zachwyca wysokimi i  majestatycznymi klifami z  widokiem 
na morze na zachód, wieś rybacką na wschód w  kierunku 
stałego lądu oraz jaskółkami zamieszkującymi tamtejsze klify. 
Na wyspę można dostać się łodzią turystyczną z  molo Pak 
Meng w Amphoe (rejs trwa 40 minut). Na wyspie dostępne 
jest zakwaterowanie.
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Tham Morakot, słynna Szmaragdowa Jaskinia, skrywa się 
w  dżungli, wśród klifów. Wąskie wejście do jaskini znajduje 
się po zachodniej stronie wyspy i  jest dostępne dla łodzi 
podczas odpływu. Sama jaskinia wije się przez około 80 
metrów, a następnie otwiera się drugim wyjściem na czystą, 
białą plażę z otwartym, szmaragdowym basenem otoczonym 
wysokimi klifami. Aby zobaczyć rybaków przy pracy, odwiedź 
Ao Phangkha oraz muzułmańską wioskę rybacką Kua Laem, 
która znajduje się na południowym krańcu wyspy.

Ko Chueak – Ko Waen 
Te dwie wysepki leżą pomiędzy Ko Muk i  Ko Kradan. Kuszą 
niezwykle kolorowymi koralowcami tuż pod powierzchnią 
oraz w  głębi morza, będącymi siedliskiem wielu gatunków 
ryb. Na wyspy można dotrzeć w 50 minut łodzią z molo Pak 
Meng. Łodzie regularnie kursują na tej samej trasie co do Ko 
Muk i Ko Kradan.

Tham Morakot (Szmaragdowa jaskinia)
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Park Narodowy Hat Chao Mai 
Hat Chao Mai został ogłoszony morskim parkiem narodowym 
14 października 1982 roku. Teren parku obejmuje Amphoe 
Kantang i Amphoe Sikao. Biuro parku znajduje się przy Chang 
Lang Beach w Tambon Mai Fat, około 47 kilometrów od miasta.

Hat Chao Mai może poszczycić się 20-kilometrową linią 
brzegową oraz 5-kilometrową piaszczystą plażą, zacienioną 
kazuarynami i wapiennymi wzgórzami skrywającymi jaskinie. 
Większość jaskiń była wykorzystywana w  przeszłości, co 
potwierdzają znalezione w nich prehistoryczne szczątki ludzkie.

Lądowe atrakcje parku obejmują plaże Pak Meng, Chang Lang, 
San, Yao, Yong Ling oraz Chao Mai, a także jaskinię Chao Mai. Do 
wszystkich można z łatwością dojechać samochodem. Ponadto 
park opiekuje się 7 innymi wyspami: Ko Muk, Ko Kradan, Ko 
Chueak, Ko Pling, Ko Waen, Ko Meng oraz Ko Chao Mai. W parku 
działa również centrum badań morskich (Marine Natural Study 
Centre, tel. 0 7521 3258) oraz centrum turystyczne.

Park Narodowy Hat Chao Mai

Ko Kradan 
Ko Kradan to jedna z najpiękniejszych wysp prowincji Trang. 
Jest oddalona od lądu o około 40 minut podróży łodzią. Ko 
Kradan leży na zachód od Ko Muk i Ko Libong. Większość wyspy 
(o powierzchni 0,96 km2) należy do Parku Narodowego Hat 
Chao Mai. Reszta ziemi stanowi prywatną własność planta-
torów drzew kauczukowych i palm kokosowych.

Na wyspie nie brakuje dobrych restauracji i  kwater dla 
turystów. Najbardziej charakterystyczną cechą Ko Kradan 
jest czysta, biała plaża i  krystaliczna woda, która zapewnia 
doskonałą widoczność rafy koralowej. Rafa rozciąga się od 
plaż na północnym krańcu wybrzeża. Mnogość kolorowych 
ryb zamieszkujących koralowce na płyciźnie sprawia, że to 
wymarzone miejsce do snorkelingu. Na Ko Kradan można 
dotrzeć łodzią w 1,5 godziny z molo Pak Meng. Na wyspie działa 
jeden kurort oferujący pokoje i bungalowy. Nie brakuje tam 
także standardowych udogodnień turystycznych.

Ko Kradan
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W parku narodowym można spotkać zagrożone wyginięciem 
diugonie oraz rzadkie żabiru czerwononogie. Wśród bardziej 
popularnych gatunków warto wymienić makaki, langury, 
dziki, pangoliny oraz czaple. Na wyspie dostępne jest zak-
waterowanie, a więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.dnp.go.th.

Ko Ngai 
Ko Ngai jest małą wyspą o  długiej, piaszczystej plaży na 
wschodzie oraz dziewiczych rafach koralowych w  płytkiej 
wodzie przy plaży. To prawdziwy raj dla miłośników snorke-
lingu. Docierają tu czarterowe łodzie odchodzące z molo Pak 
Meng. Na wyspie dostępne jest zakwaterowanie.

Oceanarium Rajamangala 
Oceanarium znajduje się 30 kilometrów od miasta przy trasie 
Trang-Sikao-Pak Meng (autostrada nr 4046-4162). Stanowi 
część Wydziału Rybołówstwa na Politechnice Rajamangala 
Śriwidźaja, na kampusie Trang. Wystawa obejmuje 61 el-
ementów oraz staw rybny. Pozwala poznać ryby słodkowodne 
i morskie, płazy oraz realistyczny model lasu namorzynowego. 
Oceanarium jest otwarte codziennie. 

Hat Pak Meng 
Ta piękna i  spokojna 5-kilometrowa plaża w  kształcie 
półksiężyca jest oddalona od miasta o 38 kilometrów na trasie 
Trang-Sikao-Pak Meng (autostrada nr 4046-4162). Plażę otacza 
piękny las sosnowy, a mniejsze i większe wyspy przywodzą na 
myśl człowieka leżącego w wodzie twarzą do góry. Ta plaża jest 
faworytką miejscowych i mieszkańców pobliskich prowincji, 
którzy lubią na niej odpocząć i  delektować się smacznymi 
świeżymi owocami morza w tamtejszych restauracjach. 

Park Narodowy Muko Phetra 
Utworzony 31 grudnia 1994 roku Park Narodowy Muko Phetra 
obejmuje kilka wysp: Ko Phetra, Ko Khao Yai, Ko Lanti, Ko Lidi, 
Ko Bulon, Ko Lao Liang oraz Ko Praoma. Dotarcie do parku 
umożliwiają łodzie odchodzące z molo Pak Bara w Satun. Zaleca 
się wizyty w okresie od grudnia do kwietnia. W pobliżu biura 
parku dostępne jest zakwaterowanie turystyczne. Więcej infor-
macji udziela Wydział Parków Narodowych, Ochrona Zwierząt 
i Roślin, pod numerem 0 2562 0760 lub www.dnp.go.th.

Ko Ngai

Oceanarium Rajamangala

Hat Pak Meng 
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Ko Lao Liang Nong

Ko Lao Liang Phi

Ko Sukon 
Słynąca z pięknych plaż wyspa znajduje się około 3 kilometry od 
brzegu, przy trasie Trang-Palian (droga nr 404). Jest znana także 
z pysznych arbuzów, które dojrzewają w marcu i kwietniu. Aby 
się tam dostać, polecamy autobus na trasie Trang-Palian albo 
vana z Amphoe Mueang (około 35 kilometrów), a następnie 
prom z molo Tha Kham w Palian (40 minut). 

Ko Lao Liang
Ko Lao Liang to dziewicze, bliźniacze wyspy w  Parku Naro-
dowym Muko Phetra, należące do archipelagu pięknych wysp 
zbudowanych z wysokich wapiennych skał. Północna wyspa 
nazywa się Lao Liang Nong, natomiast południowa Lao Liang 
Phi. Biała, piaszczysta plaża, czysta woda i mnóstwo miękkich 
i twardych koralowców to skuteczny magnes na turystów.

Dworzec kolejowy Kantang
Położony przy Na Khai Road w Tambon Kantang dworzec kole-
jowy jest ostatnią stacją na południowej trasie andamańskiej. 
Otwarty oficjalnie 1 kwietnia 1913 roku dworzec służył jako 
stacja transportu kolejowego przewożącego towary z innych 
krajów (Singapuru, Malezji i Indonezji). Ponadto 500-metrowe 
tory łączą stację z portem Kantang. Dworzec jest jednokondyg-
nacyjnym budynkiem z drewna, a jego harmonijkowe drzwi 
to przykład dawnego stylu architektonicznego z okresu Króla 
Ramy VI. 

Namtok Ton Te 
Ten największy wodospad prowincji Trang jest oddalony o 45 
kilometrów od miasta. Jego źródła sięgają łańcucha górskiego 
Banthat. Wodospad liczy 320 metrów wysokości i góruje nad 
skałami, zalesionymi wzgórzami i bujną, tropikalną roślinnością. 
Do wodospadu można dotrzeć samochodem przez cały rok. 
W tym celu należy jechać trasą Trang-Phatthalung przez około 
17 km, skręcić w prawo w Ban Kachong-Ban Hat Lao Road (auto-
strada nr 4124) i jechać przez około 27 kilometrów, a następnie 
skręcić w lewo i jechać jeszcze 1 kilometr.
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odwiedzających do przepięknych jaskiń, które można zwiedzać 
trzema trasami. Bujne lasy i spokojne otoczenie sprawiają, że 
to idealne miejsce do odpoczynku.

Tham Le Khao Kop 
Jaskinia znajduje się przy Mu 1, Tambon Khao Kop, około 7 
kilometrów od urzędu gminy przy Phetkasem Road. Po do-
tarciu do słupka 7 km należy skręcić w lewo i przejechać 700 
metrów do celu. 

Główną atrakcją Khao Kop jest strumień, który przepływa przez 
jaskinię. Jaskinia ta sprawia wrażenie wysokiego i stromego ur-
wiska zbudowanego z wielu warstw skał. Stalaktyty i stalagmity 
dodatkowo zdobią jaskinię na długości około 4 kilometrów. 
Obecnie Khao Kop Tambon Administration Organisation oferu-
je łodzie wiosłowe, które ułatwiają zwiedzanie jaskini. Ponadto 
miejscowi świadczą usługi eko-turystyczne i sportowe.

Ogród Botaniczny Tajlandii Południowej 
Kuszący miłośników przyrody i  kwiatów ogród leży przy 
trasie Trang-Palian (droga nr 404) na wysokości słupka 11 

Ogród Botaniczny Tajlandii Południowej

Namtok Ton Tok 
Położony w pobliżu Ton Te wodospad jest mniejszy niż jego 
sąsiad, ale zachwyca malowniczym położeniem i  zielenią 
otoczenia. 

Khao Chet Yot
Khao Chet Yot to park i otwarte zoo, położone 6 kilometrów 
od Amphoe Sikao. Khao Chet Yot obejmuje szereg wzgórz 
z jaskiniami u ich podnóża. To idealne miejsce dla miłośników 
pieszych wędrówek: ze szczytu roztacza się wspaniały widok. 

Khao Pina 
Góra znajduje się w Tambon Na Wong, 45 kilometrów o mia-
sta, wzdłuż Phetkasem Road. Stamtąd droga rozgałęzia się 
w  2-kilometrową drogę prowadzącą na górę. Ta wyjątkowa 
góra jest pusta aż do samego szczytu, który przypomina 
przewróconą patelnię. U  podnóża góry znajduje się Wat 
Khao Pina, świątynia, w  której można podziwiać leżącego 
Buddę przy wejściu do jaskini. Betonowe schody prowadzą 

Namtok Ton Te
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Tham Phraya Phichai 
Położona w Ban Nai Wang, w Tambon Nong Bua przepiękna 
jaskinia wyróżnia się niezliczoną liczbą stalaktytów i  stalag-
mitów. Co ciekawe, jest w niej pełno stworzeń, zwłaszcza hoi 
lo – jadalnych ślimaków.

Zwiedzanie Palian od wody 
Ciągnąca się wzdłuż trasy Trang-Palian (autostrada nr 404) linia 
brzegowa pozwala docenić wybrzeże Morza Andamańskiego. 
Najbardziej popularne plaże to Chao Samran i Ta-se, a wśród 
najciekawszych wysp warto wymienić Ko Sukon, Ko Phetra, Ko 
Lao Liang Nua oraz Ko Lao Liang Tai.

Hat Samran 
Do tej plaży położonej w Tambon Hat Samran można dojechać, 
jadąc trasą Trang-Palian przez 59 kilometrów od miasta. 
Następnie należy skręcić w  prawo na skrzyżowaniu Ban Na 
i kontynuować przez 22 kilometry. Plaża jest otulona gęstym 
lasem sosnowym i  zapewnia wyjątkowy widok na mniejsze 
i większe wyspy. Na wyspach przez cały dzień jest ciepło i wieje 
orzeźwiająca bryza, dzięki czemu są doskonałymi miejscami na 
wypoczynek. Goście mogą delektować się świeżymi owocami 
morza i obserwować życie w lokalnej wiosce rybackiej.

Laem Makham – Laem Sai
Nowa atrakcja eko-turystyczna w  Amphoe Sikao, Laem 
Makham-Laem Sai. Znaleźć tu można bogactwo przyrody: 
lasy namorzynowe, spokojne plaże i  bogate życie morskie. 
Mieszkają tu także muzułmańscy rybacy, wiodący prosty, 
tradycyjny żywot. Wioska jest oddalona od Sikao Market o 15 
kilometrów. Aby tu dotrzeć, należy jechać autostradą 4046, 
a następnie trasą Kalase-Laem Sai do Ban Laem Makham-Laem 
Sai przez 15 kilometrów. 

JAK DOTRZEĆ 
Samochodem
Trasa  1: Autostrada 4 (Bangkok-Chumphon) do autostrady 41 
(Surat Thani-Thung Song-Huai Yot-Trang). Całkowity dystans: 
828 km.

km. W parku działa centrum usług turystycznych, ogród bo-
taniczny, ogródek ziołowy, biblioteka botaniczna, muzeum 
roślin oraz techniczne centrum konferencyjne. Dostępne są 
szlaki przyrodnicze, wiodące przez nizinną dżunglę oraz las 
z  wieloma interesującymi gatunkami roślin. Dostępne jest 
zakwaterowanie. Więcej informacji pod numerem 0 7528 0166.

Namtok Sai Rung 
Na trasie Trang-Phatthalung, przy słupku 17 km, należy skręcić 
w prawo w drogę Ban Ka Chong-Ban Hat Lao i kontynuować 
przez 15 kilometrów. Następnie skręcić w lewo i jechać około 4 
km, aż do dotarcia do wodospadu spadającego bezpośrednio 
z wysokiego i ogromnego urwiska. Sai Rung (tęcza) zawdzięcza 
swoją nazwę efektownej tęczy, tworzonej przez promienie 
słońca odbijające się w wodzie przy stromej, skalistej ścianie.

Namtok Phrai Sawan 
17-poziomowy, średniej wielkości wodospad Phrai Sawan to 
idealne miejsce na relaks. Tamtejszy czysty basen zachęca do 
orzeźwiającej kąpieli. Przy wodospadzie dostępne są pontony, 
umożliwiające 5-kilometrowy rafting dookoła wodospadu. 
Aby tam dojechać, należy wybrać trasę Trang-Phatthalung, 
a przy słupku 17 km skręcić w prawo w Ban Ka Chong-Ban Hat 
Lao Road i kontynuować przez 20 kilometrów. Widząc tablicę 
z  nazwą wodospadu, należy skręcić w  lewo i  kontynuować 
przez kolejne 4,5 kilometra. 

Namtok Lam Plok 
Z tego 6-poziomowego wodospadu rozciąga się przepiękny 
widok na wyspy i ujście rzeki Palian. Aby do niego dotrzeć, 
należy jechać trasą Trang-Phatthalung do słupka 17 km, 
następnie skręcić w prawo w drogę Ban Ka Chong-Ban Hat Lao 
i kontynuować przez 26 kilometrów, aż do dotarcia do Khlong 
Lam Plok Hydroelectric Project.

Tham Phra Phut 
Jaskinia leży w północno-wschodniej części prowincji, w Am-
phoe Huai Yot i skrywa kilka posągów Buddy. Na szczególną 
uwagę zasługuje leżący Budda oraz stojący posąg udekorow-
any z  stylu królewskiego tancerza klasycznego z  południa 
Tajlandii. 
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wypożyczenia. Do zwiedzania okolicy warto wybrać zmoto-
ryzowane trójkołówki, czyli słynne tuk-tuki. 
Aby przemieszczać się między dystryktami, warto zdecydować 
się na autobusy, minibusy lub vany z agencji turystycznych 
działających w mieście Trang.

Atrakcje
Chińsko-portugalska architektura
Warto wybrać się na spacer po Kantang Road, Ratchadamnoen 
Road oraz Rama VI Road, aby zobaczyć ślady pięknej kolonialnej 
architektury, będącej kombinacją chińskich, portugalskich, an-
gielskich, holenderskich i francuskich wpływów. Kantang Road 
jest uważana za najstarszą część miasta, natomiast Ratchadam-
noen jest główną dzielnicą biznesową, zachwycającą sklepami, 
kawiarniami, starymi budynkami i niespożytą energią. 

Śniadania w stylu Trang
Mieszkańcy Trang mają unikalne podejście do jedzenia, 
zwłaszcza śniadania, które uważają za najważniejszy posiłek 
dnia. Na śniadanie zazwyczaj jadają dim sum i  pieczeń 
wieprzową w stylu Trang, której towarzyszy tradycyjna kawa 
lub herbata. 

Nurkowanie
Trang to imponujący i  zróżnicowany raj dla nurków. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie, a wyspy obfitują w dobre miejsca 
do nurkowania. Na nurków czeka niezwykle przejrzysta woda, 
pozwalająca obserwować bogate życie morskie i  kolorowe 
rafy koralowe.

Zwiedzanie Trang tuk-tukiem Hua Kop
Tuk-tuk Hua Kop to trójkołowy pojazd przypominający 
żabę. Jest jedną z  autentycznych atrakcji Trang, więc warto 
zdecydować się na przejażdżkę podczas wizyty w prowincji. 
Tuk-Tuk Hua Kop zabiera turystów na zwiedzanie miasta i jego 
atrakcji i pozwala poznać unikalne, lokalny styl życia – „żabia” 
trójkołówka jest popularnym środkiem transportu w Trang od 
ponad pięćdziesięciu lat. 

Trasa 2: Autostrada 4 (Bangkok-Chumphon) do Ranong-Phang-
nga-Krabi-Trang. Całkowity dystans: 1020 km.

Trasa 3: Autostrada 404-416 (Satun-Palian-Trang). Całkowity 
dystans: 140 km. 

Trasa 4: Autostrada 4-407 (Hat Yai-Phatthalung-Trang). 
Całkowity dystans: 148 km. 

Trasa 5: Autostrada 4-402 (Phuket-Phang-nga-Krabi-Trang). 
Całkowity dystans: 312 km.

Pociągiem
Z  Bangkoku: Pociągi pospieszne i  ekspresowe odjeżdżają 
z dworca kolejowego Hua Lamphong w Bangkoku do Trang 
codziennie o godzinie 17:05 i 18:20. Przejazd 870-kilometrowej 
trasy zajmuje 15 godzin. Więcej informacji na infolinii pod nu-
merem 1690, na dworcu w Trang pod numerem 0 7521 8012 
oraz na stronie www.rail way.co.th.

Autobusem 
Z  Bangkoku: Klimatyzowane autobusy odjeżdżają z  dworca 
autobusowego Southern Bus Terminal w Bangkoku do Trang 
każdego dnia. Podróż trwa 12 godzin. Więcej informacji pod 
numerem 0 2894 6122, na dworcu autobusowym w Trang pod 
numerem 0 7521 8718 oraz na stronie www.trans port.co.th.

Z i do sąsiednich prowincji: Hat Yai (zwykły), Satun (pierwsza 
klasa i  zwykły), Krabi (pierwsza klasa i  zwykły), Ko Lanta 
(pierwsza klasa) oraz Phuket (zwykły).

Dostępne są także minivany kursujące z różnych przystanków 
w mieście Trang, łączące je z innymi miejscowościami takimi 
jak Hat Yai, Surat Thani, Ko Lanta, Hat Chao Mai, Pak Meng 
oraz Sakao.

Samolotem
Nok Air oferuje dwa bezpośrednie loty dziennie między Bang-
kokiem a prowincją Trang. Lot trwa 1 godzinę i 10 minut. Więcej 
informacji pod numerem 0 1318, 0 2900 9955 lub na stronie 
www.nokair.com.

Poruszanie się po mieście Trang
Zwiedzanie miasta moto-taksówką lub tuk-tukiem jak bardzo 
wygodne. Liczne punkty w  mieście oferują motocykle do 
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WYDARZENIA I FESTIWALE
Podwodne śluby
Luty 

Ko Kradan, dystrykt Sikao, Trang

Pary młode uczestniczą w paradach ciągnących ulicami miasta 
i biorą udział w wystawnych przyjęciach. Ceremonia ślubna 
w tradycyjnym tajskim stylu odbywa się na plaży, a procedura 
rejestracji związków przebiega pod wodą przy Ko Kradan.

Strona: www.underwaterwedding.com

Targi produktów z Trang 
Kwiecień

Targi pozwalają poznać kulturę, tradycje i produkty prowincji 
Trang. Organizowane są także wybory miss.

Festiwal ciast z Trang 
Sierpień

Ban Lam Phu Ra słynie z tradycyjnych wypieków, przyrządzanych 
od wielu pokoleń. Ciasta z Trang nie są lukrowane, ale 
występują w  kilku smakach: pomarańczowych, kawowym 
i nie tylko. Cukiernicy z Trang uczestniczą w tym sierpniowym 
festiwalu, sprzedając swoje wypieki w  atrakcyjnych cenach 
i promując swój kunszt.

Festiwal pieczeni wieprzowej z Trang
Wrzesień

Pieczeń wieprzowa jest popularnym daniem w prowincji Trang. 
Podczas festiwalu można posmakować przepysznego pieczo-
nego mięsa wieprzowego przyrządzanego według specjalnej 
receptury z Trang. Skórka jest chrupiąca, a  mięso delikatne 
i wyborne dzięki marynowaniu w miodzie i przyprawach przez 
5 godzin. Następnie pieczeń trafia w całości do dużego pieca, 
nagrzanego z wyprzedzeniem przez dwie godziny. Danie to 
stanowi bogate źródło białka i tłuszczu. Może być spożywane 
z ryżem lub z filiżanką kawy i stanowi jedno z popularnych dań 
śniadaniowych mieszkańców Trang. Miejscowi wykorzystują 
również pieczeń wieprzową jako ofiarę dla bogów podczas 
wielu uroczystości. 

Ciasto z Trang

Pieczeń wieprzowa z Trang
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 Festiwal wegetariański 
Październik

Jest to festiwal organizowany przez społeczność chińską 
w Trang. Podczas 9-dniowych obchodów odbywają się 
uroczystości w lokalnych chińskich świątyniach oraz parady, 
podczas których wierni widowisko się umartwiają. 

 

LOKALNA KULTURA
Manora (także: Nora) 
Ten spektakl taneczny zachwyca wdziękiem figur i kostiumów. 
Śpiewacy muszą błyskawicznie dobierać właściwe słowa, 
aby tworzyć rymowane i  pełne znaczeń teksty. Za oprawę 
muzyczną odpowiadają bębny, cymbały, gongi, piszczałki 
z Jawy i kastaniety.

Nang Talung, czyli teatrzyk cieni
Z  suszonej skóry zwierząt powstają lalki przedstawiające 
różne postaci: pustelnika, aktorkę, olbrzyma czy klauna. Lalki 
umieszcza się za oświetlonym ekranem, aby rzucały na niego 
cienie. Nai Nang (lalkarz) wierszem lub prozą wyśpiewuje 
akcję spektaklu. Musi on mieć wyjątkowy refleks i być w stanie 
opowiedzieć całą historię samodzielnie. W  teatrzyku cieni 
wykorzystuje się takie same instrumenty jak w Nora, ewentu-
alnie z dodatkiem So-u i So Duang (instrumentów strunowych).

LOKALNE WYROBY
Wśród słynnych produktów lokalnych wart wymienić torebki 
i  portmonetki Yan Liphao, wykonane pieczołowicie z  lian 
pochodzących z  dżungli, wyroby koszykarskie z  lokalnego 
zakładu, rzeźby w  drewnie z  Ban Nong Prue oraz kauczu-
kowe zabawki. Trang jest również znany z lokalnych słodyczy 
i potraw, takich jak pieczeń wieprzowa, słynna kawa Kopi oraz 
ciast z Lam Phu Ra.

Na Muen Si Woven jest najbardziej znanym produktem z Na 
Muen Si, jednego z  dystryktów Trang. Obecnie tkactwem 
zajmuje się grupa kobiet, która dba o  zachowanie tradycji. 
Zwiedzający mogą obserwować je przy pracy w  siedzibie 
znajdującej się przy trasie do jaskini Khao Chang Hai (5 kilo-
metrów drogą Na Muen Si). 

Tkaniny z Ban Na Muen Si
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