
Niebiańskie plaże
i rajskie wyspy



Wybrzeże Andamańskie 6
Phuket 6
Morski Park Narodowy Muko Similan 11
Morski Park Narodowy Muko Surin 11
Park Narodowy Ao Phang Nga  12
Krabi 16
Wyspy Phi Phi 16
Morski Park Narodowy Muko Lanta 18
Morski Park Narodowy Tarutao 19

Zatoka Tajlandzka 20
Cha-am i Hua Hin 20
Prachuap Khiri Khan 20
Koh Samui 22
Koh Pha-ngan  23
Morski Park Narodowy Muko Ang Thong 23
Koh Tao 26
Songkhla 26

Wschodnie wybrzeże 27
Pattaya 27
Koh Sichang 27
Rayong 29
Koh Samet 29
Morski Park Narodowy Muko Chang 31

Ukryte zakątki 32
Chumphon 32
Ranong 33
Trang 33
Dalekie Południe 34

SPIS TREŚCI

Hat Kata, Phuket



4 5Niebiańskie plaże i rajskie wyspy Niebiańskie plaże i rajskie wyspy

Morski Park Narodowy Muko Surin w Phang Nga

Zachwycające i rajskie
Pływanie kajakiem po spokojnych wodach i  odwie-
dzanie ukrytych grot, nurkowanie w  egzotycznym 
podwodnym królestwie rojącym się od życia mor-
skiego, rejs na pokładzie statku oceanicznego, zwie-
dzanie tradycyjnych wiosek rybackich, odkrywanie 
morskiej flory i fauny albo leniuchowanie w promie-
niach słońca na piaszczystej plaży... Tropikalne uroki 
Tajlandii są niezliczone, zróżnicowane, spektakularne 
– jednym słowem: rajskie.

Dla każdego coś miłego
Linia brzegowa Tajlandii liczy aż 2500 km, co przekła-
da się na niezwykłą obfitość piaszczystych plaż, osło-
niętych i cichych zatoczek oraz idyllicznych wysp. Go-
ście mają niemal nieograniczony wybór atrakcji: od 
leżących na południu wysp Phuket i Samui – świato-
wej sławy kurortów z najpiękniejszymi plażami świata 
i  luksusowymi hotelami – przez gwarantującą dobrą 
zabawę Pattayę, po klasyczne kurorty familijne takie 
jak Hua Hin. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. 

Kurorty mogą poszczycić się pięknymi wybrzeżami, 
stromymi klifami, wyspami przy brzegu, morskimi ja-
skiniami i parkami narodowymi, które zapierają dech 
w piersiach. Miłośnicy odosobnienia także znajdą coś 
dla siebie: wystarczy zejść z popularnego szlaku, aby 
odkryć dziewicze plaże wolne od turystów z całego 
świata. Z topograficzną różnorodnością Tajlandii rów-
nać się może tylko szeroki wybór stylów i atmosfery 
poszczególnych kurortów. Każdy z nich ma odrębny 
charakter, dzięki czemu zarówno poszukiwacze ad-
renaliny, miłośnicy imprezowania, jak i fani leniwego 
urlopu pod palmami nie będą rozczarowani. Jedyną 
stałą jest słoneczna pogoda.

Urlop na 5 gwiazdek
Przyrodniczym atutom Tajlandii towarzyszy światowej 
klasy zaplecze turystyczne, które gwarantuje niezapo-
mniany urlop. Zakwaterowanie przyprawia o  zawrót 
głowy – zarówno jakością, jak i  różnorodnością: od 
luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po proste domki 
na plaży. Ułatwia to planowanie pobytu bez względu 
na budżet i preferencje. Wśród dodatkowych atrakcji 
warto wymienić liczne spa, które zapewniają odnowę 

Ko Hin Ngam,  Satun
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ciała i umysłu, bogatą ofertę sportową (od nurkowa-
nia, przez pływanie na jachcie, po golfa na doskona-
łych polach) oraz znakomitą kuchnię, która obejmuje 
owoce morza, z których słynie Tajlandia. Nie można też 
nie wspomnieć o legendarnej tajskiej gościnności, któ-
ra gwarantuje udany urlop w tropikach.

Wybrzeże Andamańskie
Kuszące piękno przyrody

Phuket
Phuket zasługuje na tytuł jednego z najlepszych tro-
pikalnych kurortów świata. Łączy nadzwyczajne pięk-
no przyrody z doskonałym zapleczem turystycznym, 
a  łatwe dotarcie do celu zapewniają trwające zaled-
wie godzinę loty z Bangkoku.
Zachodnie wybrzeże największej wyspy Tajlandii 
(810 km2) zachwyca zielonymi wzgórzami, wspania-
łymi plażami i zatoczkami skąpanymi w kryształowo 
czystych wodach Morza Andamańskiego. Bogactwu 
przyrody dorównuje szeroki wybór hoteli i ośrodków 
(od niebywale luksusowych po niedrogie bungalo-

Koh He, Phuket Hat Patong, Phuket

Hat Patong, Phuket

wy). Rozrywkę, przyjemności i  emocje zapewniają 
sporty wodne, żeglarstwo, nurkowanie, światowej 
klasy pola golfowe, zabiegi spa, wyśmienita kuchnia 
i nie tylko. 

Jednakże Phuket to nie tylko rajska wyspa. Stano-
wi osobną prowincję, która może zaoferować wiele 
atrakcji kulturowych i  przyrodniczych. Buddyjskie 
świątynie, chińskie pagody i  muzułmańskie mecze-
ty oraz wspaniały doroczny Festiwal Wegetariański 
potwierdzają wielokulturowość wyspy. Wspaniałe 
rezydencje wzniesione w stylu chińsko-portugalskim 
opowiadają o fortunach zbitych na wydobyciu cyny 
w XIX i na początku XX wieku, a plantacje kauczukow-
ców i palm kokosowych kontrastują z soczyście zielo-
nymi dziewiczymi lasami. 
Phuket kusi niezrównanym pięknem i niepowtarzalny-
mi tradycjami kulturowymi, zabytkami oraz okazjami 
do relaksu. Mówiąc krótko: Phuket to wakacje życia.
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Koh Paet, Morski Park Narodowy Muko Similan w Phang Nga
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Morski Park Narodowy Muko Surin w Phang Nga

Morski Park Narodowy Muko Similan w Phang Nga

Dojazd
Thai Airways International, Nok Air, Air Asia, Orient 
Thai Airlines, Bangkok Airways, Lion Air oraz Thai 
Smile Air oferują kilka lotów dziennie z Bangkoku do 
Phuket. Czas lotu: ok. 1 godz. Prywatny przewoźnik 
Bangkok Airways oferuje loty z Kho Samui. Do Phu-
ket można także dolecieć z Singapuru, Kuala Lumpur 
i  innych dużych miast w  regionie. Klimatyzowane 
autobusy odjeżdżają codziennie z  dworca autobu-
sowego Southern Bus Terminal w Bangkoku. Podróż 
do Phuket zajmuje około 14 godzin. Brak połączenia 
kolejowego z wyspą. 
Więcej informacji na stronach:
www.thaiairways.com, www.nokair.com
www.airasia.com, www.flyorientthai.com
www.bangkokair.com, www.transport.co.th
www.lionairthai.com, www.thaismileair.com

Morski Park Narodowy Muko Similan
Wyspy Similan to archipelag dziewięciu wysp na Mo-
rzu Andamańskim na zachód Phuket. Słyną z piękna 
zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Wyspy wyróżniają 
się charakterystycznymi formacjami skalnymi z gład-
kiego granitu i kuszącymi plażami. Choć na lądzie nie 
ma wielu atrakcji, pod wodą znaleźć można jedne 
z  najlepszych miejsc nurkowych świata. Oprócz do-

skonałej widoczności na nurków czekają fascynująco 
różnorodne rafy koralowe, wielkie gorgonie i  gąbki, 
otwory w rafie, klify i stosy kamieni, nie wspominając 
o obfitym życiu morskim.

Dojazd
Łodzie publiczne i  prywatne łódki do wynajęcia są 
dostępne na Phuket i  Thap Lamu (na kontynencie 
w  prowincji Phang Nga). Można także dołączyć do 
zorganizowanych wycieczek nurkowych, dostępnych 
w wielu firmach nurkowych na Phuket.

Morski Park Narodowy Muko Surin
Pięć wysp wchodzących w skład Parku Narodowego 
Muko Surin zapewnia doskonałe warunki do nurko-
wania i  snorkelingu. Archipelag leży na północ od 
wysp Similan (około 70 km od wybrzeża dystryktu 
Khuraburi w  prowincji Phang Nga) i  zapewnia moc 
atrakcji na lądzie i pod wodą.

Miłośnicy pieszych wędrówek zachwycą się licz-
nymi szlakami, zwłaszcza na północnej wyspie, na-
tomiast południowa wyspa przyciąga ciekawą wsią 
Cyganów morskich, którzy zachowali tradycyjny styl 
życia i  kultywują dawne zwyczaje. Podwodny świat 
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Park Narodowy Ao Phang Nga w Phang Nga

Khao Tapu (Wyspa Jamesa Bonda), Phang Nga

zachwyci nie tylko nurków głębinowych, ale także 
amatorów snorkelingu, którzy mogą odkrywać bo-
gactwo raf koralowych na płyciźnie.

Dojazd
Łodzie wycieczkowe i czarterowe do Muko Surin od-
chodzą z molo Thap Lamu na kontynencie (przy biu-
rze parku). Ponadto liczne biura podróży na Phuket 
oferują wycieczki w tamte strony.

Park Narodowy Ao Phang Nga
Położony ma północnym wschodzie Phuket park 
Phang Nga słynie z zatoki pełnej malowniczych wysp. 
Najczęściej park zwiedza się od ujścia rzeki, gdzie 
mangrowe bagna zachwycają pierwotnym urokiem. 
Gdy ujście poszerza się i zwiedzający docierają do za-
toki, nagle ich oczom ukazują się niezliczone, dziw-
nie ukształtowane wapienne skały otulone splotami 
pnączy i krzewów. Niektóre wyrastają prosto z wody, 

inne mają garbate lub poszarpane kształty, a  razem 
tworzą krajobraz nie z tej ziemi.

Kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę: na Khao 
Khian znajdują się prehistoryczne malowidła skalne 
na klifach; na Koh Panyi istnieje muzułmańska wioska 
rybacka zbudowana na palach; zaś Koh Phanak słynie 
z pięknych jaskiń oraz udziału w słynnym filmie o Ja-
mesie Bondzie, „Człowiek ze złotym pistoletem”. 

Phang Nga słynie z pełnej wysp zatoki, ale prowin-
cja ta oferuje także wspaniałe plaże, które są najczę-
ściej pomijane przez zagranicznych turystów. Khao 
Lak to wspaniała piaszczysta plaża pełna granito-
wych głazów. Zaledwie 45 minut rejsu łodzią wystar-
cza, aby podziwiać tamtejszą rafę koralową słynącą 
z idealnych warunków do snorkowania. 

Dojazd
Wycieczki do Phang Nga są dostępne w ofercie licz-
nych tour operatorów na Phuket i w Phang Nga. Go-
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Wyspy Phi Phi, Krabi Wyspa Phi Phi Don, Krabi

Wyspy Phi Phi, Krabi

ście mogą także wybrać rejs łodzią wycieczkową od-
chodzącą z molo Tha Dan na kontynencie.

Krabi
Dla wielu turystów Krabi jest najpiękniejszą prowin-
cją Tajlandii nad Morzem Andamańskim. Wystarczy 
nieco ponad godzina lotu z  Bangkoku, aby dotrzeć 
do sielankowej i dziewiczej prowincji Krabi. Tamtejsze 
plaże są typowe dla Wybrzeża Andamańskiego: kuszą 
miałkim, białym piaskiem, ciepłą czystą wodą i bujną 
tropikalną roślinnością tuż przy brzegu. Malownicze 
tło zapewniają rdzawe skały wnoszące się stromo na-
wet na 300 metrów.

Krabi zachwyca rajskimi pejzażami i różnorodnością, 
a  miłośnicy plażowania mają do wyboru trzy zróż-
nicowane rejony plażowe. Hat Noppharat Thara (na 
północnym zachodzie) należy do Morskiego Parku 
Narodowego o tej samej nazwie. Tamtejsze plaże są 
spokojne, otoczone kazuarynami, a  ich dziewiczego 
charakteru nie zmienił jeszcze rozwój turystyki. Ao 
Nang natomiast to bardziej klasyczna plaża: długa 
i  piaszczysta, pełna hoteli, restauracji, sklepów i  in-
nych udogodnień.

Trzecią propozycją jest Laem Phra Nang – zachwyca-
jący cypel dostępny tylko łodzią, otoczony z  trzech 
stron plażami Hat Nam Mao, Hat Rai Le i (ponoć naj-
lepszą) Hat Phra Nang. Wśród atrakcji warto wymie-
nić jaskinie, wspinaczkę skałkową oraz wędrówki 
w górę urwiska do ukrytego basenu i zapierającego 
dech w piersiach punktu widokowego.

Dojazd
Kilka linii lotniczych oferuje loty z Bangkoku. Długość 
lotu: około 1 godz. Autobusy z Bangkoku odjeżdżają 
codziennie z  dworca autobusowego Southern Bus 
Terminal.
Więcej informacji na stronach:
www.thaiairways.com, www.nokair.com
www.airasia.com, www.bangkokair.com
www.lionairthai.com
www.transport.co.th

Wyspy Phi Phi
Leżące u wybrzeży Krabi wyspy Phi Phi zyskały sławę 
dzięki filmowi „Niebiańska plaża”, w którym zachwyci-
ły osobliwym pięknem.
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Morski Park Narodowy Muko Lanta, Krabi

Morski Park Narodowy Tarutao, Satun

Większa z wysp – Phi Phi Don – ma kształt nieco kośla-
wego motyla, a cienki przesmyk łączy oba „skrzydła”. 
Lewa część wyspy jest pokryta wysokimi urwiskami 
porośniętymi skarłowaciałymi krzewami, natomiast 
prawa część zachwyca dżunglą i plażami pod palma-
mi. Środek wyspy oraz główny port w zatoce Tonsai 
został znacznie rozbudowany w ostatnich latach: po-
wstało tam wiele bungalowów, restauracji i sklepów 
z pamiątkami.

Mniejsza z wysp – Phi Phi Le – znacznie się różni od 
większej siostry. Jest niezamieszkana i bardziej suro-
wa. Jej urok polega nie tylko na wyjątkowej urodzie, 
ale i  licznych niespodziankach. Podczas wycieczki 
łodzią można odkryć malownicze zatoczki, sekretne 
przejścia prowadzące do zaskakująco dużych zatok 
oraz wysokie klify skąpane w  spokojnej, turkusowej 
wodzie.

Dojazd
Wyspy Phi Phi leżą w mniej więcej równej odległości 
od Phuket i  Krabi. Łodzie wycieczkowe i  czarterowe 
na Phuket odpływają z różnych pomostów na wyspie, 
natomiast w Krabi należy ich szukać przy Chao Fa i Ao 
Nang.

Morski Park Narodowy Muko Lanta
Koh Lanta to kolejna wyspa Krabi, która szybko zy-
skuje na popularności. Archipelag 52 wysp (w więk-
szości małych i niezamieszkałych) charakteryzuje się 
piaszczystymi plażami, rafami koralowymi, lasami na-
morzynowymi i wzgórzami.

Aby chronić naturalne piękno tego obszaru, piętna-
ście wysp archipelagu Lanta włączono do Morskiego 
Parku Narodowego w 1990 roku. Wśród chronionych 
wysp warto wymienić Koh Rok Nok: szczególnie 
malowniczą wyspę z klifami, zatoką w kształcie pół-
księżyca oraz piaszczystą plażą otoczoną tropikalną 
roślinnością.

Dla gości chcących przenocować w okolicy stopnio-
wo rozwijana jest infrastruktura na Koh Lanta Yai, 
największej z wysp. Można na niej znaleźć niedrogie 
i bardziej luksusowe bungalowy.

Dojazd
Dostępne są regularne, codzienne połączenia promowe 
z molo Chao Fa w Krabi. Rejs do Ban Sala Dan na Koh 
Lanta Yai trwa około 1 godz. Na kontynencie przystanie 
promowe znajdują się w Ban Hua Hin i Ban Bo Mueang.

Morski Park Narodowy Tarutao
Tarutao to pierwszy Morski Park Narodowy Tajlandii, 
założony w 1974 roku. Leży u wybrzeży prowincji Sa-
tun i obejmuje 51 górskich i zalesionych wysp z jaski-
niami, bagnami namorzynowymi i plażami usianymi 
wzdłuż linii brzegowej. Historia wysp potęguje pięk-
no scenerii.

Słowo „tarutao” pochodzi z  języka malajskiego 
i  oznacza „stare i  tajemnicze”. Odnosi się do legen-
dy mówiącej, że dawno temu wyspy zostały ukryte 
przed światem i otoczone klątwą przez piękną księż-
niczkę niesłusznie oskarżoną o  cudzołóstwo. W  klą-
twę można wierzyć lub nie, ale jedno nie pozostawia 
wątpliwości: archipelag był przez wieki niebezpiecz-
nym siedliskiem piratów, a jego zła reputacja pogor-
szyła się jeszcze bardziej w XX wieku, kiedy to w la-
tach 1939-1946 Tarutao było kolonią karną.

Dzięki mrocznej historii, wyspy były omijane sze-
rokim łukiem i  dziś Tarutao może poszczycić się za-
chwycająco nietkniętą przyrodą. Na gości czekają 

szlaki turystyczne, plaże z  miałkim piaskiem, wspa-
niałe widoki i wiele niespodzianek do odkrycia, w tym 
stosunkowo bogata fauna (dzikie świnie, makaki kra-
bożerne, langury czarne i varanusy). W otaczających 
wodach żyją delfiny i  żółwie morskie; czasem zaob-
serwować można też wieloryby i diugonie.

Dojazd
Promy kursują regularnie z  Pak Bara (60 km na pół-
nocny zachód od miasta Satun), a  podróż trwa 1-2 
godziny. Łodzie można także wynająć przy pomoście 
na Koh Nok, Tammalang i Chebilang (oddalone odpo-
wiednio o 4, 9 i 13 km od Satun).
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Hat Hua Hin, Prachuap Khiri Khan

Hat Hua Hin, Prachuap Khiri Khan

Hat Cha-am, Phetchaburi

Zatoka Tajlandzka 
Klasyczne kurorty i nowoczesne ośrodki

Cha-am i Hua Hin 
Dystrykty Cha-am i  Hua Hin są oddalone od siebie 
o zaledwie 25 km, a od Bangkoku o trzy godziny jaz-
dy. Cha-am charakteryzuje się szerokim brzegiem 
porośniętym kazuarynami i  choć jest mniejszym 
dystryktem, oferuje liczne plaże. Goście mogą rezer-
wować pokoje z widokiem na morze w wielu luksu-
sowych hotelach z  zapleczem rekreacyjno-rozryw-
kowym, a  także w  niedrogich, lecz komfortowych 
bungalowach. 

Hua Hin jest większe i  bardziej luksusowe. Słynie 
z plaży, na której krańcu znaleźć można wioskę rybac-
ką przez skalistym cyplu. Na drugim zaś końcu długiej 
na 3 km plaży wznosi się buddyjska świątynia przy 
klifie. Nieco dalej leży jeszcze bardziej zaciszna plaża: 
Hat Khao Tao.
Hua Hin szczyci się tytułem najstarszego kurortu pla-
żowego Tajlandii. Był modny już w 1920 roku, gosz-

cząc elitę Bangkoku, a  jego status wzrósł jeszcze 
bardziej, gdy Król Rama VII wybrał to miejsce na bu-
dowę letniego pałacu Klai Kangwon, którego nazwa 
oznacza „daleko od trosk”. Wciąż istniejący eksklu-
zywny hotel i pierwsze w Tajlandii 18-dołkowe pole 
golfowe potwierdzają doskonałą reputację Hua Hin. 
Choć Cha-am i Hua Hin idą z duchem czasu, aby móc 
zaoferować wszystkie nowoczesne udogodnienia, 
prowincje zachowały tradycyjnie tajski charakter, co 
zwiększa ich atrakcyjność. 
Oba kurorty są idealne dla rodzin chcących poleniu-
chować na plaży w promieniach tropikalnego słońca.
 
Ale plaża to nie jedyna atrakcja. Można tam zagrać 
w golfa w licznych klubach, zrobić zakupy w Hua Hin 
na słynnym nocnym targu, zwiedzić pobliskie zabyt-
kowe miasto Phetchaburi i  odkryć Park Narodowy 
Khao Sam Roi Yot („Górę 300 szczytów”).

Dojazd
Cha-am i  Hua Hin są oddalone o  około 3 godziny 
jazdy od Bangkoku. Autobusy kursują regularnie 
z Southern Bus Terminal w stolicy. Do obu kurortów 
można także dojechać pociągiem (4 godziny z Bang-
koku). W ofercie są także loty z Hua Hin do Chiang Mai 
w piątki i niedziele (na pokładzie Kan Air). Czas lotu: 
około 50 minut.
Więcej informacji na stronach: 
www.transport.co.th, www.railway.co.th
www.kanairlines.com

Prachuap Khiri Khan
Chociaż Hua Hin jest zdecydowanie najbardziej zna-
nym kurortem w Prachuap Khiri Khan, wcale nie wy-
czerpuje listy nadmorskich atrakcji prowincji. Hua Hin 
jest rozwinięta pod względem zaplecza turystyczn-
go, ale inne miejsca na południe wzdłuż wybrzeża 
oferują podstawowe udogodnienia i dziewiczy urok 
krajobrazów. 

Bezpośrednio na południe od stolicy prowincji znaj-
duje się Ao Manao, malownicza zatoka otoczona 
białą, piaszczystą plażą. Dodatkowy urok zapewniają 
wysepki przy brzegu. Dalej na południe leżą dwa dys-
trykty: Thap Sakae i Bang Saphan. Choć same w sobie 
nie są szczególnie atrakcyjne, oferują kilka pięknych 
plaż wolnych od masowej turystyki. Warto polecić 
plaże Wanakon i  Laem Kum nieopodal Thap Saka, 
a  także plaże Sai Kaeo, Ban Krut, Khiriwong i  Ban 
Nong Mongkhon w pobliżu Bang Saphan. 
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Dojazd
Klimatyzowane autobusy do Prachuap Khiri Khan od-
chodzą z dworca Southern Bus Terminal w Bangkoku. 
Podróż trwa 4-5 godzin. Dostępne są także połącze-
nie kolejowe ze stolicy Tajlandii oraz połącznia auto-
busowe i kolejowe z Hua Hin. 
Więcej informacji na stronach:
www.transport.co.th
www.railway.co.th

Koh Samui
Koh Samui leży w  Zatoce Tajlandii u  wybrzeży Surat 
Thani. Na wyspę konkurującą z Phuket o miano najbar-
dziej popularnego kurortu można dotrzeć drogą po-
wietrzną z Bangkoku. Podobnie jak Phuket, Koh Samui
łączy piękno przyrody z wyjątkowo dobrym wyborem 
hoteli, spa i i udogodnień turystycznych, które zapew-
niają luksusowe warunki, doskonałą kuchnię i bogatą 
ofertę rozrywkową podczas urlopu w tropikach.

Koh Samui to trzecia pod względem wielkości wy-
spa Tajlandii (po Phuket i Koh Chang). Leży 84 km od 
brzegu i zajmuje powierzchnię 247 km2. Ze wschodu 
na zachód przecina ją grzbiet górski, a większość lądu 
zajmują zalesione wzgórza i plantacje palm kokoso-

wych. Wybrzeże zaś usiane jest plażami i cichymi za-
toczkami.

Dzięki zróżnicowaniu topograficznemu Koh Samui, 
wyspa zapewnia bogaty wybór atrakcji. Najsłynniej-
sze plaże to Chaweng i Lamai na wschodnim wybrze-
żu – długie, piaszczyste i popularne, przy których nie 
brakuje hoteli, restauracji, sklepów, barów i dyskotek.
Na gości preferujących spokojniejsze otoczenie cze-
kają zaś mniejsze plaże i  zatoczki na południowym, 
zachodnim i północnym brzegu wyspy. Ponadto każ-
da część wyspy ma własny charakter i atmosferę, war-
to więc zwiedzić ją całą i poznać różne oblicza.

Równie zachwycające jak błękit morza i bujna zieleń 
roślinności jest pagórkowate wnętrze wyspy, które 
kusi atrakcjami takimi jak malowniczy wodospad Na 
Mueang. Warto także znaleźć czas na atrakcje kultu-
rowe, np. imponujący posąg Wielkiego Buddy, po-
kazy słoni, parki motyli oraz liczne spa specjalizujące 
się w masażach i innych zabiegach odmładzających, 
pobudzających i relaksujących ciało i umysł. Mówiąc 
krótko, Koh Samui to rajska wyspa jak z  pocztówki, 
która zachwyca tropikalnym urokiem i  bogatym za-
pleczem turystycznym.

Dojazd
Bangkok Airways i Thai Airways oferują kilka bezpo-
średnich lotów codziennie z Bangkoku na Koh Samui 
(czas lotu: ok. 1 godz.) oraz z  Phuket. Pozostałe linie 
lotnicze oferują loty między Bangkokiem a Surat Thani.
Na wyspę można także dotrzeć autobusem lub pocią-
giem na trasie Bangkok-Surat Thani (10-11 godzin), 
a  następnie wziąć taksówkę do przystani promów 
pospiesznych w  Don Sak (rejs do Samui trwa 2 go-
dziny) lub przystani wolniejszych, nocnych promów 
w Ban Don.
Więcej informacji na stronach:
www.airasia.com, www.bangkokair.com
www.thaiairways.com, www.nokair.com
www.lionairthai.com
www.transport.co.th, www.railway.co.th

Koh Phangan
Samui zostało rozsławione przez turystów szuka-
jących wakacji na łonie natury. Obecnie Samui jest 
znacznie bardziej rozwinięte turystycznie i  eksklu-
zywne, dzięki czemu sąsiednia wyspa Koh Phangan 
przejęła pałeczkę jako idealne miejsce dla młodych, 
niezależnych podróżników.

Koh Phangan leży około 20 km na północ od Samui 
i jest mniejsza od sąsiadki o około jedną trzecią. Choć 
nie może się pochwalić tak szerokimi plażami, kusi 
piaszczystymi zatoczkami i surowym, zalesionym inte-
riorem. Naturalny urok wyspy to w dużej mierze zasłu-
ga braku infrastruktury drogowej, co utrudnia rozwój 
turystyki. Szczególnie popularny jest Laem Hat Rin 
– cypel z plażami po obu stronach, które szczególnie 
zapełniają się podczas imprez z okazji pełni księżyca. 

Dojazd
Łodzie publiczne i prywatne łodzie czarterowe płyną 
na Koh Phangan z Na Thon, Hat Maenam i Bo Phut na 
Koh Samui, a rejs trwa około pół godziny.

Morski Park Narodowy Muko Ang  
Thong
Spośród wszystkich wysp w obrębie Samui, wyspy 
z  parku narodowego Muko Ang Thong najbardziej 
zachwycają pięknem i  licznymi atrakcjami. Park jest 
oddalony o  31 km na zachód od Samui i  obejmu-
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je ponad 100 km². W  jego skład wchodzi około 40 
urokliwych wapiennych wysp otoczonych lasem. Ich 
brzegi są usiane piaszczystymi zatoczkami i wapien-
nymi jaskiniami, a w głębi wysp nie brakuje bogatej 
flory i fauny.

Nazwę parku można przetłumaczyć jako „złoty basen” 
i  rzeczywiście okolica kusi bogactwem atrakcji. Ang 
Thong z łatwością zachował swój dziewiczy charakter, 
ponieważ aż do 1980 roku stanowił teren zastrzeżony 
tylko dla tajskiej marynarki wojennej. Następnie zo-
stał przekształcony w morski park narodowy.
Najlepszym sposobem docenienia pięknego wybrze-
ża wysp, ukrytych małych zatoczek, plaż i  jaskiń jest 
wycieczka kajakiem. Warto też odkryć koralowce, 
liczne ryby, a nawet delfiny zamieszkujące wody Ang 
Thong, które idealnie nadają się do snorkelingu i nur-
kowania.

Atrakcje na lądzie są równie kuszące. Na największej 
wyspie – Koh Wua Talap – znajduje się biuro parku 
oraz jedyne obiekty turystyczne w  jego obrębie. Na 
gości czeka szlak wiodący do punktu widokowego na 
wysokości 400 metrów. Trud wędrówki wynagradza 
zachwycający widok na archipelag. Na wizytę zasłu-
guje także jaskinia Bua Bok, której nazwa oznacza 
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„rozkołysany lotos” (nawiązanie do kształtu stalagmi-
tów i stalaktytów). Inne szlaki prowadzą dookoła wio-
ski w  stronę małej osady rybackiej.  Na wyspie Koh 
Mae Ko podziwiać można otoczone klifami, szmarag-
dowozielone jezioro o szerokości aż 250 metrów.

Nie tylko urokliwa sceneria zachwyca gości. Odwie-
dzający mogą tu spotkać stosunkowo bogatą faunę: 
lamparty, dzikie świnie, makaki krabożerne, wiewiór-
ki, pytony, varanusy i  langury czarne. Wśród około 
40 gatunki ptaków zamieszkujących park wymienić 
można czaplę zielonawą, czubaka czarnego, kanię 
bramińską, słonkę zwyczajną i sroczka białorzytnego. 
W jaskiniach spotkać można jerzyki, których gniazda 
są podstawowym składnikiem chińskiego przysma-
ku: zupy z ptasich gniazd.

Dojazd 
Wielu tour operatorów z Koh Samui oferuje całodnio-
we wycieczki do Muko Ang Thong.

Koh Tao
Koh Tao to najmniejsza i  najbardziej odległa wyspa 
archipelagu Samui, która oferuje zakwaterowanie. 
„Wyspa żółwi” leży 45 km na północ od Ko Phangan 
i kusi charakterystycznymi atrakcjami. Ta stosunkowo 

górzysta wyspa charakteryzuje się 28-kilometrowym 
wybrzeżem pełnym uroczych zatoczek oraz 8-kilo-
metrową dziewiczą rafą koralową. Ponieważ Koh 
Tao jest oddalono o około pięć godzin łodzią od Koh 
Phangan i  niemal tyle samo od lądu, brak tu „przy-
padkowych” turystów, a wyspa słynie jako doskonałe 
miejsce do nurkowania. Dzięki wyjątkowej widocz-
ności pod wodą, bogatemu życiu morskiemu i miej-
scom nurkowym o różnym stopniu trudności wyspa 
to gwarancja jednego z  najlepszych doświadczeń 
nurkowych w całej Tajlandii.

Kolejnym doskonałym miejscem nurkowym jest 
mała i urokliwa wyspa Koh Nang Yuan, która leży tuż 
przy północno-zachodnim wybrzeżu Koh Tao. Tam-
tejsze centrum nurkowe zapewnia zaskakująco do-
bre zaplecze jak na tak małą wysepkę.

Dojazd
Do Koh Tao można dotrzeć statkiem rejsowym z Koh 
Phangan (2-3 godziny) lub z Chumphon (1 godz. 40 
minut łodzią motorową). 

Songkhla
Niewielkie, przyjazne nadmorskie miasteczko Song-
khla to uroczy kurort urzekający całkowitą bezpre-

tensjonalnością. Stanowi idealną bazę na spokojny 
urlop nad wodą.

Główna plaża – Hat Samila – na której krańcu 
umieszczono syrenę z brązu, to 3-kilometrowy odcinek 
miałkiego, białego piasku otoczonego kazuarynami. 
W głębi wyspy wznosi się wzgórze Khao Noi z małym 
ogrodem roślinnych rzeźb oraz widokiem na miasto.

Na północ od Samila znajduje się plaża Son Onn – 
rajski zakątek zacieniony sosnami, w którym nie bra-
kuje restauracji z niewiarygodnie świeżymi owocami 
morza. Przy brzegu można dotrzeć Wyspę Kocią i Wy-
spę Mysią (popularne wśród wędkarzy).

Songkhla to idealne miejsce na leniwy wypoczynek 
w  słońcu, ale oferuje także wiele atrakcji historycz-
nych. Historia miasta jako portu handlowego sięga 
VIII wieku. Do dziś przetrwały niektóre świątynie, śla-
dy dawnej architektury, mieszanka ludności (Tajowie, 
Chińczycy i  Malajowie) oraz fascynujące eksponaty 
w  Muzeum Narodowym Songkhla. Poza miastem 
główną atrakcją jest ogromne jezioro Songkhla – naj-
większy zbiornik wód śródlądowych w Tajlandii (ma 
80 km długości i nawet 20 km szerokości).

Dojazd
Songkhla jest oddalona od Hat Yai o krótką jazdę au-
tobusem lub taksówką. Natomiast do Hat Yai można 
dotrzeć z  Bangkoku samolotem (1 godz. 25 minut), 
lub pociągiem/autobusem (około 14 godzin).
Więcej informacji na stronach:
www.thaiairways.com, www.bangkokair.com
www.nokair.com, www.airasia.com 
www.lionairthai.com, www.thaismileair.com
www.transport.co.th, www.railway.co.th

Wschodnie wybrzeże
Zabawa i popularne kurorty 

Pattaya
Pattaya to wyjątkowy nadmorski kurort o  statu-
sie miasta. Leży dwie godziny jazdy na południowy 
wschód od Bangkoku. Ta dawna, nieduża wioska ry-
backa przekształciła się z czasem w słynną na całym 
świecie arenę międzynarodowych imprez. 
Kolorowa i tętniąca życiem Pattaya jest niekwestiono-
waną królową kurortów: oferuje więcej atrakcji niż ja-
kikolwiek inny zakątek Azji Południowo-Wschodniej.

Sporty wodne skupiają się przy dwóch głównych 
plażach: piaszczystej 4-kilometrowej plaży Pattaya 
nad majestatyczną zatoką oraz 6-kilometrowej plaży 
Jomtien wokół przylądka ciągnącego się od Pattaya. 
Położona na północy plaża Wong Phrachan zapewnia 
spokojniejsze miejsce do pływania i relaksu. Warto też 
wybrać się na wycieczkę na pobliską wyspę Koh Lan 
kuszącą dobrze zagospodarowaną i popularną plażą 
But. Pattaya to idealne miejsce na aktywny wypoczy-
nek, a oprócz licznych sportów wodnych na gości cze-
kają atrakcje lądowe, np. partyjka golfa, jazda konna, 
strzelanie z łuku czy tenis. A gdy zapada zmrok, nikt 
nie idzie spać. Wręcz przeciwnie: turyści ochoczo od-
wiedzają oświetlone neonami bary, dyskoteki, kluby, 
restauracje i sklepy. Niewątpliwie Pattaya to znacznie 
więcej niż nadmorski kurort. Oferuje niemal wszyst-
kie udogodnienia, o  jakich można zamarzyć: od re-
kreacji i rozrywki, po zwiedzanie i doskonałą zabawę.

Dojazd
Pattayę dzielą od Bangkoku około 2 godziny jazdy. 
Klimatyzowane autobusy kursują z  dworca Eastern 
Bus Terminal w Bangkoku. Dostępne są też połącze-
nia kolejowe na trasie Bangkok-Pattaya.
Więcej informacji na stronach:
www.transport.co.th, www.railway.co.th

Koh Sichang
Położona na północ od Pattayi wyspa Koh Sichang 
to doskonałe miejsce na weekendową wycieczkę ze 
stolicy. Jest oddalona o 12 km od wybrzeża Si Racha 
i znajduje się na niej tylko jedno miasto. Poza nim kra-
jobraz wyspy jest surowy i  stosunkowo bezludny, co 
zapewnia poczucie ucieczki na koniec świata. Koh Si-
chang może nie być typową tropikalną pięknością jak 
inne wyspy na południu, ale posiada niepowtarzalny 
urok i  charakter. Część wyspy skierowana do morza 
może pochwalić się kilkoma piaszczystymi plażami za-
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chęcającymi do pływania. Po słonecznej kąpieli warto 
natomiast zobaczyć intrygującą chińską świątynię San 
Chao Pho Khao Yai oraz ruiny królewskiego letniego 
pałacu wybudowanego przez Króla Ramę V. Baza noc-
legowa obejmuje wygodne pensjonaty i bungalowy – 
zarówno w mieście, jak i rozsiane po wyspie.

Dojazd
Promy do Koh Sichang kursują co godzinę z Si Racha.

Rayong
Leżąca dalej na południowo-wschodnim wybrzeżu 
prowincja Rayong łączy bujną roślinność i  spokoj-
ne plaże i  zatoczki. Są mniej zagospodarowane niż 
w Pattaya, czym obiecują bardziej spokojny wypoczy-
nek. Najlepszych plaż należy szukać w  pobliżu nad-
morskiej miejscowości Ban Phe. Dobrej jakości hotele 
znaleźć można w różnych zakątkach prowincji, choć 
najbardziej typowym zakwaterowaniem w  okolicy 
pozostają komfortowe bungalowy na plaży.

Dojazd
Klimatyzowane autobusy kursują codziennie do Ray-
ong z dworca Eastern Bus Terminal w Bangkoku. Po-
dróż trwa około 3 godziny. Więcej informacji na stro-
nie: www.transport.co.th

Koh Samet
Koh Samet wchodzi w skład prowincji Rayong. Wyspa 
jest popularna wśród zagranicznych turystów oraz 
weekendowych przyjezdnych z Bangkoku. Co cieka-
we, jej sława sięga okresu sprzed boomu turystycz-
nego. Wyspa została uwieczniona przez klasycznego 
tajskiego poetę Sunthona Phu, w  którego epopei 
„Phra Aphaimani” bohater pokonuje giganta, grając 
na magicznym flecie.

Oddalona o  6,5 km od brzegu wyspa ma kształt 
gwoździa ze spadzistą, płaską główką. Koh Samet jest 
znacznie mniej rozwinięta niż wskazywać by mogła 
jej popularność. Wciąż pozostaje malowniczą wyspą 
z wieloma pięknymi zatoczkami i doskonałymi plaża-
mi, z których warto szczególnie polecić Hat Sai Kaeo. 
Zakwaterowanie jest dostępne głównie w  formie 
bungalowów na północnym i wschodnim wybrzeżu. 
Im dalej na południe, tym spokojniejsza okolica. 

Dojazd
Promy do Koh Samet kursują regularnie z molo w Ban 
Phe w Rayong. Podróż trwa około pół godziny.
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Ko Chang, Trat

Morski Park Narodowy Muko Chang
Wyspa Koh Chang, która leży 8 km od wybrzeża Trat, 
mierzy 30 km długości i 8 km szerokości. Jest drugą 
pod względem wielkości wyspą Tajlandii (po Phuket), 
a  zarazem główną wyspą archipelagu liczącego 52 
wysp wchodzących w  skład Morskiego Parku Naro-
dowego Muko Chang. Obszar ten został przekształ-
cony w rezerwat przyrody w 1982 roku. Dzięki geo-
graficznej izolacji zagraniczni turyści dopiero teraz 
odkrywają uroki wyspy. Mimo rozwoju infrastruktury 
turystycznej wciąż można poczuć się tam jak odkryw-
ca niezbadanych lądów. Choć formalnie nie jest to 
terra incognita, Koh Chang jest słabo zaludnioną wy-
spą, a około 70 procent jej powierzchni porasta dzie-
wiczy las deszczowy. Surowe wzgórza i klify, piękno 
długich i białych plaż oraz mnóstwo zieleni sprawiają, 
że wyspa jest prawdziwym tropikalnym rajem.

Interior Koh Chang jest dość górzysty, co tłumaczy 
jej przydomek – Wyspa Słonia. Z daleka grzbiet górski 
wygląda jak słonie widziane od tyłu. Z surowym, zale-
sionym interiorem wyspy kontrastuje wybrzeże pełne 
małych zatoczek i  wyjątkowo kuszących plaż. Warto 
polecić zachodnie wybrzeże wyspy, a  w  szczególno-
ści Ao Khlong Son, Hat Sai Khao, Hat Khlong Phrao 
oraz Hat Kai Bae. W pobliżu każdej z tych plaż znaleźć 
można małe wioski, których mieszkańcy utrzymują się 
głównie z rybołówstwa, zbioru kokosów oraz uprawy 
sadów owocowych. Koh Kut jest drugą co do wielkości 
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wyspą archipelagu i – podobnie jak Koh Chang – jest 
górzysta i w połowie porośnięta lasem. Na jej wybrze-
żu znaleźć można jedne z najpiękniejszych plaż całego 
archipelagu. Leżąca między Koh Chang a Koh Kut wy-
spa Koh Mak pokryta jest w dużej mierze gajami ko-
kosowymi i sprawia wrażenie niemal niezamieszkałej. 
Koh Kradat leży przy północno-zachodnim krańcu Koh 
Mak. Jest całkowicie płaską wyspą ze wspaniałymi pla-
żami i okolicznymi rafami koralowymi.

Wody wokół wysp są pełne kolorowych koralowców 
i  sprzyjają nurkowaniu. Nurkom szczególnie poleca 
się Koh Kradat. Ze sportów wodnych warto także wy-
mienić snorkeling oraz wędkarstwo w wynajętej łodzi. 
Natomiast w  głębi wyspy czekają wspaniałe widoki 
i prawdziwie tropikalna sceneria. Przyrodnicze atrak-
cje Koh Chang obejmują malownicze wodospady, 
a zwłaszcza wielopoziomowy Than Mayom dudniący 
w skalistym wąwozie i tworzący głębokie baseny.

Dojazd
Bangkok Airways oferuje krótkie loty z Bangkoku do 
Trat, gdzie należy przesiąść się w pick-upa dowożące-
go pasażerów do przystani promowej w Laem Ngop.
Można także wybrać klimatyzowane autobusy do Trat 

(5-6 godzin) kursujące z dworca Eastern Bus Terminal 
w Bangkoku. Więcej informacji na stronach:
www.bangkokair.com
www.transport.co.th

Ukryte zakątki 
Sekretne plaże czekają na odkrycie 

Chumphon
Chumphon to baza do zwiedzania południa Tajlandii. 
Prowincja może poszczycić się długą linią brzegową 
z  widokiem na Zatokę Tajlandzką, a  tamtejsze pla-
że gwarantują spokojny urlop. Polecamy Hat Thung 
Wua Laen, gdzie znaleźć można zakwaterowanie 
i centrum nurkowe. To także doskonały punkt wypa-
dowy, aby odwiedzić Koh Tao.

Dojazd 
Nok Air oferuje loty z Bangkoku do Chumphon (czas 
lotu: około 1 godz.). Do prowincji można dotrzeć au-
tobusem lub pociągiem z  Bangkoku, a  podróż trwa 
około 7 godzin. 

Więcej informacji na stronach:
www.nokair.com, www.transport.co.th
www.railway.co.th

Ranong
Ranong graniczy z  Chumphon na Wybrzeżu Anda-
mańskim. Słynie z gorących źródeł, gęstej tropikalnej 
roślinności, malowniczych wodospadów oraz wysp 
rozsianych przy brzegu prowincji. Plaże może nie na-
leżą do czołówki kraju, ale Ranong zapewnia fascy-
nujące i  intrygujące wakacje obejmujące wycieczki 
statkiem do pobliskiej Birmy.

Dojazd 
Nok Air oferuje codzienne loty z  Bangkoku do Ra-
nong. Klimatyzowane autobusy do Ranong kursują 
z dworca Southern Bus Terminal w Bangkoku, a po-
dróż trwa około 8 godzin.
Więcej informacji na stronach:
www.nokair.com, www.transport.co.th

Trang
Trang leży na południe od Krabi, a  jego położenie 

sprzyja zaistnieniu na międzynarodowej scenie tu-
rystycznej. Obecnie trwa rozbudowa infrastruktury, 
ale już teraz dostępne są hotele o międzynarodowym 
standardzie. Trang obejmuje zarówno plaże na kon-
tynencie, jak i wciąż nieodkryte wyspy rozrzucone po 
morzu.  Rejsy przy brzegu i odkrywanie atrakcji takich 
jak Szmaragdowa Jaskinia (dostępna tylko z wody) są 
główną atrakcją Trang.

Dojazd
Nok Air i Air Asia oferują codzienne loty z Bangkoku. 
Długość lotu: nieco powyżej 1 godz. Do Trang można 
również dotrzeć nocnym pociągiem lub autobusem 
z Bangkoku.
Więcej informacji na stronach:
www.nokair.com, www.airasia.com
www.transport.co.th, www.railway.co.th
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Hat Khae Khae, Pattani

Ko Ma, Trang Tham Morakot, Trang

Ko Thalu, Rayong

Dalekie Południe 
Aby odkryć tropikalną plażę, nim zadepczą ją zagra-
niczni turyści, warto udać się do dalekich prowincji na 
południu: Nakhon Si Thammarat, Pattani oraz Nara-
thiwat (wszystkie nad Zatoką Tajlandzką). Na tamtej-
szych plażach (Sa Bua, Sichon i Hin Ngam w Nakhon 
Si Thammarat, Ratchadaphisek, Talo Kapo i  Thepha 
w Pattani oraz Narathat w Narathiwat) zamiast wcza-
sowiczów można spotkać jedynie lokalnych rybaków 
w jaskrawo pomalowanych łodziach, charakterystycz-
nych dla tego regionu.

Dojazd
Nok Air i Air Asia oferują loty z Bangkoku do Nakhon 
Si Thammarat, podczas gdy do wszystkich stolic pro-
wincji docierają autobusy z dworca Southern Bus Ter-
minal w Bangkoku. 
Więcej informacji na stronach:
www.nokair.com
www.airasia.com
www.lionairthai.com
www.transport.co.th 
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Hat Rai Le, Krabi

Ko Hin Son, Satun
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Morski Park Narodowy Muko Surin w Phang Nga Hat Thong Sai, Ko Samui, Surat Thani
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Koh Si 
Morski Park Narodowy Muko Similan  

w Phang Nga
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