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PHUKET

Wyspa Phuket, nazywana Perłą Andamanów, jest 
największą wyspą Tajlandii. Jej kształt przywodzi 
na myśl nieregularną perłę. Leży 867 kilome-
trów na południe od Bangkoku i liczy około 21 
kilometrów długości. Jest połączona z  lądem 
groblą, a jej wybrzeże kusi białymi, piaszczystymi 
plażami i spokojnymi zatoczkami wypełnionymi 
kryształowo czystą wodą Morza Andamań-
skiego. Dodatkowego uroku dodają zielone 
wzgórza, gaje kokosowe i plantacje kauczuku.

Niegdyś źródłem bogactwem Phuket była 
cyna i  kauczuk, a  wyspa może poszczycić się 
bogatą i  barwną historią. Leżała na jednym 
z głównych szlaków handlowych między India-
mi a Chinami, dzięki czemu często zawijały tam 
zagraniczne statki. Wśród nich nie brakowało 
Portugalczyków, Holendrów, Anglików i  Fran-
cuzów.  

Najsłynniejszym zabytkiem Phuket jest pomnik 
dwóch bohaterek: Thao Thep Krasattri i Thao 
Sisunthon, które w  1785 roku zagrzewały wy-
spiarzy do odparcia birmańskich najeźdźców.

Dzięki pięknej przyrodzie oraz uśmiechowi i go-
ścinności mieszkańców wyspy, a także bogatej 
infrastrukturze turystycznej, dziś Phuket jest 
jednym z  najlepszych tropikalnych kurortów 
wakacyjnych świata. Otoczone palmami plaże, 
rozsiane po morzu wyspy, doskonałe zakwatero-
wanie, pyszne owoce morza, liczne atrakcje spor-
towe i rekreacyjne oraz – oczywiście – słoneczna 
pogoda przez cały rok sprawiają, że podróż do 
Phuket to gwarancja niezapomnianego urlopu. 

KLIMAT
W  Phuket występują dwie główne pory roku: 
deszczowa (od maja do października) oraz sucha 
(od listopada do kwietnia). W porze deszczowej 
zdarzają się także słoneczne dni, a  przelotne 
deszcze trwają zwykle nie dłużej niż 2-3 godziny. 

Laem Phromthep

Wyspę najlepiej odwiedzić w okresie od listopa-
da do kwietnia. Średnie temperatury wahają się 
od 22°C do 34°C.

PLAŻE I ZATOKI
Największym atutem Phuket jest niebywała linia 
brzegowa. Wśród zróżnicowanych plaż znaleźć 
można zarówno łagodne półksiężyce białego 
piasku, jak i  skaliste przylądki. Począwszy od 
północnego krańca wyspy, gdzie most Sarasin 
łączy wyspę z lądem, główne plaże i zatoki to:

Hat Mai Khao 
Ta otoczona sosnami piaszczysta plaża szczyci 
się tytułem najdłuższej plaży Phuket. Każdego 
roku od listopada do lutego gigantyczne żół-
wie morskie wychodzą na ląd, aby złożyć na 
niej jaja. Co roku na Hat Mai Khao odbywa się 
festiwal „doen tao”, podczas którego mieszkańcy 
wspólnymi siłami sprzątają plażę i dbają o żółwie 
jaja. Podróżni szukający spokoju zachwycają się 
tamtejszymi luksusowymi kurortami.

Hat nai Yang
Ta plaża stanowi część Parku Narodowego Sirinat 
i  jest otoczona kazuarynami i  lasem namorzy-
nowym. Jej spokojne otoczenie sprawia, że jest 
idealnym miejscem do wypoczynku, pikników, 
pływania i nurkowania. 

Hat Pansea i Hat Surin
Te dwie malownicze zatoczki oferują zachwyca-
jący krajobraz, ale niebezpieczne prądy mogą 
utrudniać pływanie. 

Hat Laem Sing
Jeden kraniec Hat Laem Sing łączy się z Hat Surin, 
natomiast drugi jest oddalony zaledwie o 5 minut 
spaceru od Hat Kamala. Choć tuż przy brzegu nie 
brakuje skałek, plaża ta cieszy się popularnością 
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Hat Rawai 
Otoczona palmami plaża słynie z wioski „mor-
skich Cyganów” – dawnej mniejszości koczowni-
czych rybaków pochodzących prawdopodobnie 
z  Melanezji. To także doskonałe miejsce, aby 
posmakować świeżych owoców morza.

 ao Chalong
Słynie z restauracji serwujących jedne z najlep-
szych owoców morza na Phuket. Ao Kata to także 
największy port, z  którego można odwiedzić 
pobliskie wyspy, w tym Ko Phi Phi.

Laem Phanwa
Południowy kraniec przylądka zajmuje Biologicz-
ne Centrum Badań Morskich oraz Oceanarium 
Phuket, gdzie odwiedzający mogą zobaczyć 
kilkaset egzotycznych i  kolorowych gatunków 
morskich. 

Ko Si Re
Mała wysepka oddzielona od lądu wyłącznie 
kanałem Tha Chin oddalona jest o 4 kilometry 
na północny wschód od miasta. Znajduje się tam 
największa na Phuket wieś morskich Cyganów.

Park narodowy Sirinat
Park położony jest w pobliżu Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego Phuket przy drodze 402 
i  4026. Zajmuje powierzchnię 90 km2 i  może 
poszczycić się plażami ciągnącymi się przez 13 
kilometrów. Wśród nich warto wymienić Hat Nai 
Thon, Hat Nai Yang, Hat Mai Khao i Hat Sai Kaeo.

GŁÓWNE ATRAKCJE 
Mueang Phuket (stare miasto w Phuket)
Nieduża stolicy prowincji służy głównie za ośro-
dek handlowy, choć ślady dawnej architektury 
chińsko-portugalskiej nadają miastu wyjątko-
wego charakteru. 

Khao Rang
Wzgórze kusi pięknym widokiem na miasto, 
parkiem i pagórkowatą panoramą. 

Phuket Fantasea
Nawiązujący do bogatego i egzotycznego dzie-
dzictwa Tajlandii park Phuket Fantasea pozwala 
poznać urok i piękno Tajlandii, a także wzbogaca 
dawne tajskie tradycje o najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i efekty specjalne. 

Efektem jest oszałamiający, pełen atrakcji, 140-hek-
tarowy park rozrywki. Czeka tu wioska świąteczna 
z okresu karnawału, gry, rzemiosło i sklepy. Ponadto 
tamtejsza restauracja na 4000 osób serwuje dania 
kuchni tajskiej i zagranicznej w formie bufetu. 

Park przywodzi na myśl teatralne spektakle 
rodem z Las Vegas, w których najnowsza techno-
logia i efekty specjalne potęgują piękno tajskich 
mitów, tajemnic i  magii. Ta ekstrawagancka 
rozrywka z pewnością zachwyci każdego widza. 
Więcej informacji pod numerem +66 7638 5000 
i na stronie www.phuket-fantasea.com.

wśród zagranicznych turystów z powodu pięknej 
piaszczystej plaży i krystalicznie czystej wody.

Hat Kamala
Kolejna bajeczna, piaszczysta plaża, której pół-
nocny kraniec zachęca do kąpieli. Plaża częścio-
wo zacieniona kazuarynami.

Hat Patong
Najbardziej rozwinięta plaża Phuket zapewnia 
liczne rozrywki, atrakcje sportowe, sklepy i ofer-
tę rekreacyjną wzdłuż 3-kilometrowej zatoki 
w kształcie półksiężyca. Oprócz atrakcji za dnia 
Patong słynie z życia nocnego i restauracji ser-
wujących doskonałe owoce morza. 

Hat Karon i Hat Kata 
Obie plaże są imponujące, spokojne i znakomicie 
nadają się do pływania, nurkowania, windsurfin-
gu i opalania. 

Hat nai Han 
Biała, piaszczysta plaża graniczy z płytką laguną 
wciśniętą między skaliste przylądki. Oferuje 
doskonałe warunki do pływania, windsurfingu, 
żeglarstwa i opalania.

Ko Racha Noi Royal Phuket Marina
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Siam niramit
Teatr znajduje się przy Pracha Uthit 3 Road 
w Tambon Ratsada. Jest to słynny obiekt rozryw-
kowy prezentujący zachwycające pokazy tajskiej 
tradycji i  kultury. Spektakle są wzbogacane 
najnowszą technologią światła i  dźwięku oraz 
efektami specjalnymi, takimi jak latające anioły, 
pioruny czy deszcz. Teatr jest czynny codziennie 
z wyjątkiem wtorków. Spektakle odbywają się raz 
dziennie o 20:30. 

Więcej informacji pod numerem +66 7633 5001-
2, faks: +66 7633 5055, Bangkok, tel. +66 2649 
9222 lub na stronie www.siamniramit.com.

Simon Cabaret
Zachodnie diwy wypadają przy nich blado, 
a  niejedna modelka zielenieje z  zazdrości na 
widok... lady-boyów z Simon Cabaret. Ten nie-
zwykle popularny wśród turystów spektakl (na 
wzgórzu tuż za Patong) od lat podbija serca 
widzów egzotycznymi i  wesołymi spektaklami 
kabaretu transwestytów. Scenografie i  chore-
ografie mogłyby konkurować z  Broadwayem, 
stroje artystów lśnią od diamentów, a  artystki 
(które urodziły się mężczyznami) występują 
na wysokich obcasach, zachwycając pękającą 
w szwach publiczność co wieczór o 19:30 i 21:30. 
Tel. +66 7634 2011-5, +66 7634 2114-6 lub www.
phuket-simoncabaret.com.

aphrodite Cabaret 
Kabaret Afrodyty znajduje się przy Bypass Road, 
naprzeciw Tesco Lotus. Teatr kabaretowy może 
pomieścić 950 osób i zapewnia niezwykły kom-
fort i elegancję wnętrz.

Profesjonalny zespół produkcyjny, dźwiękowy, 
oświetleniowy i personel sceniczny mają wysokie 
kwalifikacje techniczne i korzystają z najnowszej 
technologii, aby zapewnić najwyższą jakość 

rozrywki. Spektakle odbywają się o 17:00, 18:30 
oraz 20:00. Bilety kosztują od 600 do 800 bahtów. 
Więcej informacji pod numerem +66 7661 2888, 
+66 7624 8666 i na stronie www.phuket-aphro-
ditecabaret.com.

Phuket Seashell Museum 
Muzeum Muszli znajduje się w pobliżu plaży Ra-
wai na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy. 
Najliczniej reprezentowane są muszle z tajskich 
wód – są jednymi z najbardziej poszukiwanych 
przez kolekcjonerów – ale wystawa obejmuje 
także muszle z pozostałych części świata.

Podziwiać tam można wiele rzadkich okazów 
i  dziwnych eksponatów, takich jak największą 
na świecie złotą perłę (140 karatów), duże okazy 
skał osadowych zawierających skamieniałości, 
a także muszlę ważącą 250 kilogramów. Muzeum 
jest otwarte codziennie od 8:00 do 19:30. Tel. +66 
7638 1888, strona: www.phuketseashell.com.

Marine Biological Research Centre
Centrum Badań Morskich w Laem Phanwa ofe-
ruje możliwość obserwowania lokalnej morskiej 
flory i fauny bez konieczności nurkowania głębi-
nowego. Ponad sto gatunków czeka na odkrycie 
w  centrum, które jest jednym z  największych 
ośrodków w Tajlandii badających wieloryby, 
krowy morskie, rekiny, delfiny i żółwie morskie 
mieszkające w  wodach otaczających Phuket. 
Centrum jest otwarte codziennie od 08:30 do 
16:00. Tel. +66 7639 1126, strona: www.phuke-
taquarium.org.

Ban Chinnapracha 
Rezydencja została zbudowana w  1903 r. pod 
koniec panowania króla Ramy V  przez Phrę 
Phithaka Chinnaprachę (Tan Ma Sieng), syna 
Luanga Bamrunga Chinnapratheta (Tan Neow 
Yee). Urodził się on w chińskiej prowincji Fujian 

i  nosił tytuł wojskowy „Boontek Chongkul”. 
Większość mebli w domu została odziedziczona 
po chińskich przodkach, a pozostałe materiały 
zostały sprowadzane z  zagranicy, jako że wy-
miana handlowa między Penang a Phuket w tym 
czasie rozwijała się bardzo dynamicznie. Dom 
jest położony przy Krabi Road 98 w Tambon Talat 
Nuea, Amphoe Mueang Phuket na Phuket. Jest 
otwarty od 9:00 do 16:30. Tel. +66 7621 1281, 
faks: +66 7621 1167.

Muzeum Phuket Thai Hua 
Odnowiony gmach jest jedną z  największych 
historycznych atrakcji turystycznych Phuket. Ten 
74-letni chińsko-portugalski budynek pozwala 
obejrzeć wystawę i  nagrania przybliżające hi-
storię Chińczyków na Phuket, górnictwo, lokalne 
stroje, architekturę chińsko-portugalską, lokalne 
potrawy, tradycje i kulturę Phuket. Leży przy Kra-
bi Road 28, Tambon Talat Yai, Amphoe Mueang 
Phuket na Phuket. Tel. +66 7621 1224. Muzeum 
działa codziennie od 9:00 do 17:00.

Tajska wioska (Thai Village)
Położona przy Thep Krasattri Road wieś pozwala 
poznać typowo południowe tajskie specjały 
w porze obiadu i kolacji, a także obejrzeć insceni-
zowane pokazy kulturalne (w tym tańce ASEAN). 
Podziwiać tu można także wyroby rzemieślnicze. 
Wioska zaprasza od 9:00 do 14:00 oraz od 16:00 
do 21:00. Tel. +66 7621 4859 lub +66 7623 7400.

Muzeum narodowe Thalang 
Położone niedaleko Pomnika Dwóch Bohaterek 
muzeum zawiera zbiór zabytkowych przedmio-
tów i  innych materiałów ilustrujących dawne 
życie na wyspie Phuket. Otwarte codziennie 
z wyjątkiem świąt publicznych od 9:00 do 16:00. 
Więcej informacji pod numerem +66 7637 9895-7.

Wat Phra Thong

Wat Phra Thong
Położona w  pobliżu Hat Nai Yang świątynia 
zachwyca posągiem częściowo zakopanego 
Buddy. Miejscowa legenda głosi, że pewien 
chłopiec przywiązał woła do wystającego z ziemi 
kołka. Wkrótce zarówno chłopiec, jak i zwierzę, 
zachorowali na tajemniczą chorobę. Podejrzliwi 
mieszkańcy odkopali kołek i odkryli, że był on 
dekoracyjnym kokiem zakopanego złotego 
Buddy. Zdołali odkopać jedynie górną część 
posągu, wokół której wzniesiono istniejącą do 
dziś świątynię. Gdy birmańscy najeźdźcy pró-
bowali wydobyć posąg w  XVIII wieku, zostali 
zaatakowani przez rój szerszeni. 

Laem Phromthep
Najbardziej wysunięty na południe punkt Phuket 
to idealne miejsce na oglądanie malowniczych 
zachodów słońca.

Ko Kaeo
Wysepka oddalona o około 3 kilometry od Hat 
Rawai. Dojazd łodzią zajmuje 30 minut. Wyspa kusi 
piaszczystymi plażami i bogactwem podwodnego 
świata, a także repliką Świętego Odcisku Stopy.
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Ko Racha Yai
Na zachwycające plaże wyspy można dotrzeć 
czarterową łodzią z  Ao Chalong. Podróż poza 
porą deszczową trwa około 2-3 godziny (od grud-
nia do kwietnia). Przy Ko Racha znaleźć można 
najpiękniejsze i najbardziej zróżnicowane kora-
lowce. Touroperatorzy w mieście oferują zwie-
dzanie. Dostępne jest także zakwaterowanie.

Ko nakha
Mała wyspa z długą, spokojną plażą. Ko Nakha 
to doskonałe miejsce do wypoczynku, opalania 
i pływania. Na plaży działają małe sklepy sprze-
dające zimne napoje.

Rezerwat Dzikiej Przyrody namtok Ton 
Sai i Khao Phra Thaeo 
Zachwyć się sielankowymi pejzażami i dźwięcz-
nymi wodospadami w  parku o  powierzchni  
22 km2. Obszar ten jest bogaty w  zwierzęta, 
w tym niedźwiedzie, jeżozwierze, gibony i ma-
kaki. Zaobserwować tu można także ponad 100 
gatunków ptaków. Miłośnicy przyrody ucieszą 
się z wyznaczonych szlaków pieszych. 

Wat Chalong
Kilka kilometrów w głąb wyspy od Ao Chalong 
skrywa się świątynia z posągami dwóch najbar-
dziej szanowanych mnichów z Phuket – Luang-
pho Chaema i Luangpho Chuanga.

Ban Bang Rong Community
Muzułmańska społeczność z Amphoe Thalang 
– Ban Bang Rong – otrzymała tajską nagrodę 
turystyczną za „Wyjątkową atrakcję wspierającą 
lokalną społeczność”. Goście mogą tam uczestni-
czyć w różnych atrakcjach przyrodniczo-kulturo-
wych. Atrakcje te mają zapewnić zrównoważony 
rozwój społeczności. Wśród nich warto wymienić 
rejsy po lesie namorzynowym, wizyty na farmie 
kóz oraz plantacjach owoców.

Hodowle pereł
Na Phuket i w pobliżu wyspy działa kilka hodowli 
pereł. Szczegółowe informacje i  organizacja 
wizyt: Biuro TAT na Phuket +66 7621 7138 oraz 
+66 7621 2213.

Centrum Rękodzieła
Zlokalizowane przy Thep Krasattri Road centrum 
skupia wykwalifikowanych mistrzów jedwabiu, 
laki, srebra, biżuterii i parasoli. 

Motylarnia na Phuket
Motylarnia znajduje się 3 kilometry za miastem. 
Zachwyca fascynującą kolekcją tropikalnych 
stworzeń, takich jak motyle i owady, które można 
oglądać w naturalnym środowisku. Motylarnia 
czynna jest codziennie od 9:00 do 17:00. Tel. 
+66 7621 0861.

Wat Phra nang Sang
Słynny zabytek Phuket służył pierwotnie za fort 
chroniący kraj przed birmańskimi najeźdźcami. 
W holu głównym umieszczono trzy duże, staro-
żytne posągi Buddy wykonane z cyny.

Wycieczki i rejsy 
Kilku touroperatorów organizuje wycieczki po 
wyspie, wizyty w  hodowlach pereł, rejsy po 
wyspach, nurkowe safari i wiele innych atrakcji. 
Aktualne i  szczegółowe informacje na temat 
dostępnej oferty są dostępne w biurze TAT na 
Phuket. Tel. +66 7621 2213, +66 7621 1036.

OFERTA REKREACYJNA 

golf
Phuket może poszczycić się 18-dołkowymi 
polami golfowymi, które zapewniają piękne 
krajobrazy (góry, ocean) oraz wyzwania dla 
graczy. Oczywiście wszystkie udogodnienia są na 
międzynarodowym poziomie. Phuket jest praw-
dopodobnie najlepszym miejscem w Tajlandii na 
partyjkę golfa. Kluby oferują przystępne ceny, 
a  do tego zapewniają wynajem kijów, usługi 
caddy’ego, a  niekiedy nawet zakwaterowanie 
oraz spa i gabinety masażu. 

Jazda konna 
Na Phuket działają trzy kluby jeździeckie: pierwszy 
leży przy Patak Road na trasie do Hat Kata; drugi – 
Ban Sai Yuan – przy trasie do Hat Nai Han, a trzeci 
to Laguna Phuket w  Bang Thao. Te trzy kluby 
zapewnienie udogodnienia dla gości oraz kursy 
dla początkujących i doświadczonych jeźdźców. 

Klub golfowy Red Mountain

Windsurfing 
Ten sport można uprawiać na większości plaż. 
Możliwy jest wynajem desek na godziny, na pół 
dnia, cały dzień albo tydzień. Dostępne są także 
lekcje z trenerem.

Żeglarstwo
Żeglowanie małymi jednostkami jest popular-
nym sportem zwłaszcza przy Hat Nai Han, Hat 
Patong i  Hat Kata. Toppery i  pontony można 
wynająć przy Hat Patong, a katamarany, Hobie 
Caty i Topcaty przy Hat Kata. 

narciarstwo wodne 
Narty wodne są popularne w  Hat Patong, 
a lokalna wypożyczalnie udostępnia je na pół-
godzinny lub godzinny wynajem. Natomiast 
Phuket Waterski Cableway (za Loch Palm Golf 
Course w Amphoe Kathu) umożliwia szaleństwo 
na wakeboardzie. 
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Wędkarstwo morskie 
Z Phuket można się wybrać w pobliże mniejszych 
wysp na całodzienne wycieczki wędkarskie - 
wyjazd wczesnym rankiem, powrót późnym 
popołudniem. 

Pływanie
Większość kąpielisk umożliwia pływanie przez 
cały rok. Należy jednak pamiętać o prądach przy 
niektórych plażach, które mogą być szczególnie 
niebezpieczne w  porze deszczowej. Najlepiej 
z wyprzedzeniem zasięgnąć porad miejscowych.

Snorkeling
Snorkelingowi można oddawać się w  wielu 
osłoniętych zatokach wokół Phuket, a najłatwiej 
dostępne miejsca to Hat Patong, Hat Kata i Hat 
Karon. Płetwy, maski i rurki można wypożyczyć 
na cały dzień w  licznych sklepach na terenie 
wyspy.

nurkowanie z akwalungiem
Z Phuket regularnie wypływają łodzie nurkowe 
na 1-7-dniowe wyprawy na sąsiednie wyspy, 
a także w dalsze zakątki, na przykład Muko Phi 
Phi w  Krabi (około 2 godziny na wschód od 
Phuket) oraz Muko Similan in Phang Nga (około 
110 kilometrów na północny zachód od Phuket). 
W Hat Patong, Hat Kata i Hat Chalong działają 
liczne sklepy nurkowe. W sklepach tych pracują 
tajscy i zagraniczni instruktorzy, którzy zapew-
niają profesjonalny poziom nauki. Na miejscu 
można wynająć cały sprzęt nurkowy.

Kajakarstwo morskie
Ta forma ekoturystyki umożliwia zwiedzanie 
wysp i jaskiń dostępnych tylko kajakiem i stała 
się szalenie popularna w ostatnich latach. Wiele 
wypożyczalni kajaków oferuje całodzienne wy-
cieczki oraz wyprawy z noclegiem pod namio-

tem, głównie do Phang Nga. Więcej szczegółów 
w biurze TAT na Phuket.

Czartery jachtów
Wypożyczenie jachtu (z  załogą lub bez) oraz 
kursy żeglarskie są łatwo dostępne. Więcej infor-
macji (nazwy firm czarterowych oraz ich dane) 
udziela biuro TAT na Phuket.

Kolarstwo górskie
W  praktyce sport ten jest łatwiejszy niż się 
wydaje. Niemal każdy odnajdzie przyjemność 
w jeździe rowerem górskim, którego przerzutki 
pozwolą bez trudu podjechać pod nawet bardzo 
strome zbocze.

Trekking
Park przyrodniczy Khao Phra Thaeo to naj-
lepsze miejsce na piesze wycieczki za sprawą 
dziewiczego środowiska naturalnego. Od maja 
do października warto wybrać się na trekking 
po dżungli – wówczas las jest pełen kwiatów. 
W Parku wyznaczono trasy piesze.

Inne sporty i gry:
takie jak gokarty, skoki na bungy oraz paintball 
są dostępne w Patong.

Ban Teelanka 
Położony przy Bypass Road odwrócony dom jest 
jedynym tego typu budynkiem w Tajlandii. Obok 
domu znajduje się ogród w  formie labiryntu, 
którego układ zmienia się codziennie. Dom 
liczy 13 metrów, trzy kondygnacje i jest w pełni 
umeblowany. Znajdziesz tu schody, sypialnię, 
kuchnię i  łazienkę. Otwarty jest codziennie od 
10:00 do 18:00. Więcej informacji pod numerem 
+66 7637 6245, +66 8 4456 5279 i  na stronie 
www.upsidedownhouse-phuket.com.

Snorkeling – nurkowanie powierzchniowe
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Flying Hanuman 
w  Soi Namtok Kathu, Amphoe Kathu. Flying 
Hanuman to park ekologiczno-przygodowy. 
Oferuje gościom wyjątkową obsługą, adrenalinę, 
emocje i niezapomniane wspomnienia bez szko-
dliwego wpływu na środowisko naturalne parku. 
Otwarty codziennie; wejścia o godz. 8:00, 10:00, 
13:00 oraz 15:00. Tel. +66 7632 3264, +66 8 1979 
2332 lub www.flyinghanuman.com.

Tiger Kingdom  
w Amphoe Krathu u podnóża wzgórza Patong. 
W  ośrodku można zobaczyć z  bliska tygrysy, 
a  nawet je pogłaskać. Otwarty codziennie od 
9:00 do 18:00. Tel.: +66 7632 3311 lub www.
tigerkingdom.com.

WYDARZENIA SPECJALNE 
Chiński nowy Rok – The Old Phuket 
Festival
Odbywa się w ciągu ostatnich trzech dni Chiń-
skiego Nowego Roku. Festiwal jest organizowany 
na Thalang Road, Krabi Road oraz Soi Rommani, 
tj. w zabytkowej części miasta Phuket. Podczas 
obchodów nie brakuje występów i atrakcji zwią-
zanych z przeszłością Phuket i lokalną kuchnią. 
Ponadto na gościnne występy przyjeżdżają 
artyści operowi z Chin.

Thao Thep Krasattri i Thao Sisunthon Fair
Odbywający się co roku 13 marca jarmark upa-
miętnia dwie bohaterki, które zagrzewały miesz-
kańców Thalang do obrony przed birmańskimi 
najeźdźcami w XVIII wieku. 

Festiwal wody Songkran (Raj na plaży) 
na plaży Patong 
Tradycyjne, delikatne zraszanie wody w  świą-
tyniach i  domach jest tradycją celebrowaną 
w dniach 13-15 kwietnia, ale nadgorliwi Tajowie 

i turyści chętnie oblewają wodą każdego prze-
chodnia, który odważy się wystawić głowę z ho-
telu. Tego dnia wszyscy uczestniczą w zabawie, 
a pryskanie wodą jest doskonałym orzeźwieniem 
– warto pamiętać, że kwiecień jest zazwyczaj naj-
gorętszym miesiącem w roku w Tajlandii. Strona: 
www.songkran.net, www.tourismthailand.org 

Festiwal owoców morza 
Odbywający się co roku w maju festiwal ma za 
zadanie popularyzację wyśmienitych owoców 
morza z Phuket i przyciągnięcie odwiedzających 
w porze deszczowej. Atrakcje obejmują morską 
paradę turystyczną, stragany z owocami morza, 
pokazy kuchni regionalnej i występy kulturowe.

Międzynarodowy maraton Phuket 
Podejmij się prawdziwego wyzwania, biegnąc 
po pełnej wzgórz trasie maratonu na Phuket. 
Wspaniały krajobrazy wynagrodzą trudy bie-
gu. Dopingować i oglądać zmagania biegaczy 
można co roku w  czerwcu, w  Laguna Beach 
Resort. Strona: www.tourismthailand.org, www.
phuketmarathon.com.

Loi Ruea Chao Le Tradition
Między 6. a 11. miesiącem księżycowym Chao 
Le (morscy Cyganie) obchodzą wielowiekową 
tradycję, wodując model łodzi w symbolicznym 
geście odpędzenia pecha.

Festiwal wegetariański na Phuket
Co roku, zazwyczaj w październiku, odbywa się 
tajsko-chiński festiwal wegetariański, obchodzo-
ny w licznych chińskich świątyniach w mieście. 
Festiwal wziął się z  wierzenia, że medytacje 
i powstrzymywanie się przed spożyciem mięsa 
oczyszcza umysł i duszę. 9 palących się latarni 
umieszcza się na słupach Ko Teng, symbolizu-
jąc obecności bóstw. Szóstego dnia festiwalu 
odbywają się procesje religijne i  niesamowite 

pokazy piercingu twarzy i ciała. Na ostatni dzień 
zaplanowana jest ceremonia „Koi Han”, mająca 
przepędzić zły los, a  wieczorem odbywa się 
ceremonia pożegnania bóstw. Strona: www.
tourismthailand.org

Festiwal otwarcie sezonu turystycznego
Pierwszy raz sezon turystyczny oficjalnie po-
witano w  1985 roku w  Hat Patong. Festiwal 
odbywa się 1 listopada i oferuje wiele barwnych 
i ciekawych atrakcji, takich jak konkursy sportów 
wodnych, a także wybory „Miss turystek”.

Regaty Phuket o Puchar Króla
Regaty zorganizowano po raz pierwszy w 1987 
roku, aby uczcić 60. urodziny króla. Od tego 
czasu zawody odbywają się co roku w grudniu 
i przyciągają wielu zagranicznych uczestników. 
Warto zobaczyć na własne oczy rywalizację na 
trasie Phuket-Phang Nga, a następnie do Krabi 
na Morzu Andamańskim, gdzie malownicza sce-
neria zapiera dech w piersiach. Są to największe 
i najbardziej imponujące regaty w Azji. Strona: 
www.tourismthailand.org, www.kingscup.com.

Triathlon Laguna Phuket
Zawody „iron menów” z Tajlandii i  zagranicy, 
obejmujące pływanie, jazdę na rowerze oraz ma-
raton, odbywają się w grudniu. Uczestników za-
chęca się także do odkrycia tras „przygodowych”, 
które zaczynają się w Hat Bang Tao, w dystrykcie 
Thalang i biegną wzdłuż atrakcji turystycznych 
Phuket. Strona: www.challengelagunaphuket.
com, www.tourismthailand.org.

DOJAZD
Samolotem
Na Phuket kursuje kilka krajowych linii lotni-
czych: www.thaiairways.com, www.thaismileair.
com, www.bangkokair.com, www.airasia.com 

oraz www.nokair.com. Na Phuket działa także 
Międzynarodowy Port Lotniczy obsługujący loty 
z Azji i nie tylko.

autobusem
Klimatyzowane i  nieklimatyzowane autokary 
kursują codziennie z dworca Southern Bus Termi-
nal w Bangkoku. Więcej informacji pod numerem 
+66 2422 4444 lub na www.transport.co.th.

Samochodem
Trasa z Bangkoku na Phuket liczy 862 kilometrów, 
a jej pokonanie zajmuje około 12 godzin jazdy.

ZAKWATEROWANIE
Phuket oferuje szeroki wybór zakwaterowania: 
od bajecznie luksusowych ośrodków po domki 
na plaży. Pełną listę hoteli można uzyskać w biu-
rze TAT na Phuket. 

LOKALNE WYROBY
Perły hodowlane, batik, wyroby z cyny i szyta na 
miarę odzież to najbardziej popularne pamiątki 
z Phuket. Najszerszy wybór sklepów, w tym do-
mów towarowych, oferuje miasto Phuket oraz 
Hat Patong.
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Ko Panyi, Park Narodowy Ao Phang Nga

Phang Nga

Phang Nga graniczy od północy z  Phuket, co 
zapewnia łatwy dojazd. Zajmuje powierzchnię 
4170 km2, a stolica prowincji leży 788 kilometrów 
na południe od Bangkoku. Głównymi atrakcjami 
prowincji są charakterystyczne formacje geolog-
iczne. Wśród nich nie brakuje licznych wysp, jaskiń 
i skalnych wychodni. Do najsłynniejszych należą 
te zachowane w morskich parkach narodowych 
Ao Phang Nga, Muko Similan oraz Muko Surin.

W  głębi lądu na uwagę zasługują jaskinie, 
wodospady, świątynie i wykopaliska archeolo-
giczne Ban Thung Tuek. Dzięki niezwykłemu 
bogactwu geologicznemu prowincja Phang Nga 
skutecznie kusi odwiedzających, zaś miłośników 
nurkowania przyciąga jednymi z  najlepszych 
miejsc nurkowych w kraju. Nie brakuje tam ani 
plaż, ani kurortów wakacyjnych, które pozwalają 
spędzić spokojny urlop pośród pięknej, dziewi-
czej scenerii.

KLIMAT
Pora deszczowa przypada od maja do października, 
ale przez większość dni świeci słońce. Najlepszym 
czasem na wizytę jest okres od grudnia do kwietnia.

WYSPY 
Park narodowy ao Phang nga
Sklasyfikowany w  1981 roku jako Morski Park 
Narodowy, Ao Phang Nga obejmuje strefę 
przybrzeżną i  morską. Wzdłuż linii brzegowej 
podziwiać można lasy namorzynowe. Jednak 
najbardziej charakterystyczną cechą jest zatoka 
usiana ponad 100 wyspami – charakterystycznie 
ukształtowanymi skałami wapiennymi, otulo-
nymi splotami pnączy i  krzewami. Większość 
wysepek jest niezamieszkała. Niektóre wyrastają 
prosto z wody, inne mają garbate lub poszarpane 
kształty, a razem tworzą krajobraz nie z tej ziemi. 

Wyspa Jamesa Bonda

Wiele z  nich zasługuje na szczególną uwagę: 
na Khao Khian znajdują się prehistoryczne ma-
lowidła skalne na klifach; na Ko Panyi istnieje 
muzułmańska wioska rybacka zbudowana na 
palach; zaś Ko Phanak słynie z pięknych jaskiń 
oraz udziału w  słynnym filmie o  Jamesie Bon-
dzie, „Człowiek ze złotym pistoletem”. Kilka firm 
turystycznych organizuje wycieczki na te wyspy. 
Łodzie odchodzą z  Customs Pier (Tha Dan) 
w Phang Nga lub z Phuket.

Park narodowy Muko Similan
Podobnie jak Ao Phang Nga, Muko Similan 
także ma status Morskiego Parku Narodowe-
go. Zajmuje powierzchnię 128 km2 na Morzu 
Andamańskim. Oddalony o  około 3-godzinny 
rejs statkiem z lądu archipelag dziewięciu wysp 
zdecydowanie różni się od Phang Nga. Są to 
granitowe, a  nie wapienne formacje, co czyni 
je wyjątkowo pięknymi. Ich kształty są również 
całkiem inne. Szlaki turystycznych i inne atrakcje 
na lądzie to nie jedyne atuty Similan – archipelag 
słynie z 30 bajecznych i niepowtarzalnych miejsc 
nurkowych. Ściany koralowców, ogromne gorgo-
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nie i gąbki, rafy skalne oraz otwory, przez które 
można przepływać, zapewniają fascynujące 
nurkowanie. Miłośnicy snorkelingu też nie będą 
mieli powodów do narzekania. 

Park narodowy Muko Surin
Ten morski park narodowy obejmuje pięć wysp. 
Zajmuje powierzchnię 141,25 km2 i leży na północ 
od Similan. Na wyspy najłatwiej dotrzeć z Khura 
Buri Pier (125 km na północ od miasta Phang 
Nga), a rejs trwa 4 godziny. Głównymi atrakcjami 
są tam nurkowanie i snorkowanie – spektakularne 
formacje koralowe zapierają dech w piersi. Dwie 
największe wyspy, Ko Surin Nuea i Ko Surin Tai 
(czyli Wyspa Północna i Południowa), kuszą także 
atrakcjami w głębi lądu: szlakami pieszymi oraz 
wioską morskich Cyganów na Ko Surin Tai.

Ko Phra Thong
Ta duża i  spokojna wyspa jest nazywana „sa-
wanną Tajlandii” za sprawą złocistych łąk i lasów 
z  bagnami torfowymi. Wyspa jest terenem lę-
gowym marabuta jawajskiego, rzadkiego ptaka 
Tajlandii. Podróż na wyspę na pokładzie długiej 
łodzi z Khuraburi Pier trwa godzinę.

INNE ATRAKCJE
Tham Phung Chang
Jaskinia znajduje się na terenie Wat Phra Phat 
Phra Chim Kaet, za urzędem prowincji. Wewnątrz 
podziwiać można stalagmity, stalaktyty oraz 
strumień płynący przez cały rok. Dostępne są 
dwugodzinne wycieczki piesze, kajakiem lub spły-
wy. Thongthae Sea Canoe, tel. +66 8 6683 6844.

Park narodowy Khao Lampi Hat-Thai 
Mueang
Park Narodowy zajmuje powierzchnię 72 km2. 
Słynie głównie z Namtok Lampi (średniej wielko-
ści 3-piętrowego wodospadu o wysokości około 

Park Narodowy Muko Similan

Wat Suwan Khuha

Park Narodowy Muko Similan

można wizerunki Buddy, a największym z nich 
jest wspaniały 15-metrowy leżący Budda.

Park narodowy Khao Lak-Lam Ru
Ten rozległy park obejmuje zarówno góry, jak 
i wybrzeże i kusi wieloma ciekawymi atrakcjami. 
Na szczególną uwagę zasługują Hat Khao Lak, 
Hat Nang Thong oraz Hat Bang Niang. Góra Khao 
Lak słynie z kaplicy Chao Pho Khao Lak, a także 
5-piętrowego wodospadu Lam Ru.

100 metrów) oraz Ton Phrai (dużego wodospadu 
z obfitym przepływem przez cały rok).

Wat Suwan Khuha
Świątynia leży w Mu 2, w Tambon Krasom i jest 
jednym z  najważniejszych i  najbardziej fascy-
nujących miejsc buddyjskiego kultu. Należy do 
kompleksu świątyń położonych we wspaniałych 
jaskiniach, z  których największa (Tham Yai) 
mierzy ponad 20 na 40 metrów. Podziwiać tu 
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Hat Khao Lak

Hat Khao Lak
Hat Khao Lak leży 32 kilometry od Amphoe Takua 
Pa i słynie z długich, złocistych plaż. Goście mogą 
odpocząć na plaży, zażywać kąpieli i podziwiać 
piękne zachody słońca. Dostępny jest szeroki 
wybór zakwaterowania.

Stare miasto Takua Pa
Starówka Takua Pa to miejsce, w którym zwie-
dzający mogą poznać tło kulturowe Phang Nga, 
podziwiając piękną architekturę w chińsko-por-
tugalskim stylu.

Ko Kho Khao
Na tej pięknej, małej wyspie znajdowało się nie-
gdyś miasto służące za port, do którego zawijały 
statki handlowe z Indii. Dziś na wyspie działa kilka 
kurortów i restauracji. 

Tham Lot
W  jaskini zobaczyć można piękne stalagmity 

i stalaktyty. Znajduje się ona w rejonie Ao Phang 
Nga. 

Starożytne miasto Ban Thung Tuek 
Miłośnicy historii zachwycą się Ban Thung Tuek 
w Amphoe Khura Buri. Pozostałości archeologicz-
ne potwierdzają znaczenie tego dawnego portu, 
do którego zawijali arabscy, indyjscy i malajscy 
handlarze przypraw. 

Park pamięci o tsunami 
w  Ban Nam Khem zajmuje obszar około 8000 
m2. Pamiątkowy chodnik został obudowany 
dwoma ścianami. Jednej z nich nadano kształt 
fali wykonanej z czarnego lastryko. Zwiedzający 
mogą zajrzeć przez otwory, aby zobaczyć łódź 
rybacką zniszczoną przez tsunami. Druga ściana 
to ukośny ceglany mur ozdobiony płytkami cera-
micznymi. Na płytkach z brązu wygrawerowano 
nazwiska ofiar – tsunami odebrało życie około 
1400 osobom. Na miejscu działa także sklep z pa-

miątkami wykonanymi przez miejscową ludność, 
restauracje serwujące owoce morza oraz biuro 
wycieczek Ban Nam Khem. Park pamięci jest 
otwarty codziennie od 8:00 do 17:00.

Wat Rat Upatam
Świątynia, zwana także Wat Bang Riang, wznosi 
się na wzgórzu Khao Lan w Amphoe Thap Put. 
Kompleks świątynny obejmuje bogato zdobioną 
pagodę w kształcie dzwonu (Phra Mahathat Che-
di Phutthatham banlue), otoczoną niszami z wi-
zerunkami Buddy. Stupa na wzgórzu zapewnia 
widok na malownicze góry oraz posąg chińskiej 
bogini Guan Yin i imponujący posąg siedzącego 
Buddy pod siedmiogłowym wężem, Nagą.

Ko Yao 
zajmuje powierzchnię 137,6 km2. Większość 
stanowią tajscy muzułmanie. Ko Yao składa się z 2 
głównych wysp: Ko Yao Noi i Ko Yao Yai. Na obu 
wyspach dostępne jest zakwaterowanie u rodzin. 
Goście mogą poznawać lokalny styl życia oraz 
codzienne obowiązki, takie jak łowienie ryb 
i łapanie małży, a także mogą zwiedzać rowerem 
szlaki przyrodnicze. Więcej informacji udziela Ko 
Yao Noi Ecotourism Club, Bang Rong Pier, tel. +66 
7659 7244 oraz Khun Samroeng Rakhet, tel. +66 
8 1968 0877. Strona: www.homestaykohyaonoi.
com. Dostępne są także prywatne kwatery.

OFERTA SPORTOWA
nurkowanie z akwalungiem 
Jedne z  najlepszych miejsc nurkowych w Taj-
landii można znaleźć u  wybrzeża Phang Nga, 
zwłaszcza w okolicy Muko Similan i Muko Surin. 
Operatorzy nurkowi organizują wyjazdy w  te 
rejony.

Snorkeling
Nie tylko nurkowie głębinowi, ale i  miłośnicy 
snorkelingu zachwycą się doskonałymi warun-
kami w wodach przy Phang Nga.

Kajakarstwo morskie
Wiele wysp w Phang Nga kusi grotami morskimi, 
które można zwiedzać kajakiem, korzystając 
z oferty tour operatorów na Phuket. 

WYDARZENIA SPECJALNE 
Festiwal „Uwolnić żółwie” 
Obchodzony zazwyczaj w  marcu w  Hat Thai 
Mueang 7-dniowy festiwal celebruje moment 
uwolnienia młodych żółwi do morza.

Święto unoszących się łodzi 
To tradycja ludu Mogen żyjącego na Ko Surin. 
Odbywa się co roku w okresie od kwietnia do 
maja w wiosce na Ko Surin Tai. Celem jest odda-
nie hołdu duchom ich przodków. W tym okresie 
lud Mogen porzuca codzienne obowiązki i cała 
społeczność bierze udział w obchodach. Orga-
nizowana jest ceremonia z udziałem medium, 
a  uczestnicy oddają cześć duchom swoich 

Ko Phra Thong
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przodków. Nie brak też wróżenia, muzykowania, 
tańców i spuszczania na wodę „kabang” - metafo-
ry odsunięcia od rodziny i społeczności cierpienia 
i chorób. Lud Mogen z pobliskich wsi uczestniczy 
w  obchodach, okazując szacunek dla duchów 
swoich przodków i prosząc ich o ochronę.

Festiwal wegetariański w Phang nga 
Odbywa się w okresie od 1 do 9 dnia pierwszej 
kwadry księżyca w  9. miesiącu księżycowym 
chińskiego kalendarza, tj. między wrześniem 
a październikiem. Podczas festiwalu mieszkań-
cy ubrani w  białe szaty otrzymują jałmużnę 
w  chińskich świątyniach. Obchody obejmują 
także ceremonię chodzenia po ogniu, aby okazać 
szacunek gwiazdom każdego dnia tygodnia, 
ceremonię przepędzenia pecha i  nie tylko. 
Wzdłuż dróg odbywają się procesje bogów, aby 
pobłogosławić wiernych.

DOJAZD
Samochodem

Dostępne są 2 trasy: 

Trasa 1: Z Bangkoku: autostradą 4 przez Prachu-
ap Khiri Khan, Chumphon, Ranong, a następnie 
dojazd do Phang Nga. Dystans: 788 kilometrów, 
czas przejazdu: 12 godzin.

Trasa 2: Z  Bangkoku: autostrada 4 do Chum-
phon, a następnie autostradą 41 przez Amphoe 
Tha Chang, Surat Thani, skręt w  prawo na au-
tostradę 401 do Amphoe Ban Ta Khun, Surat 
Thani, a następnie skręt na autostradę 415 przez 
Amphoe Thap Put do Phang Nga.

autobusem 
Przewoźnik Transport Company Limited oferuje 
codzienne przejazdy klimatyzowanymi auto-
busami na trasie Bangkok-Phang Nga. Odjazd 
z  dworca Southern Bus Terminal przy Borom-

maratchachonnani Road w  Bangkoku. Czas 
przejazdu: około 10 godzin. Więcej informacji 
pod numerem +66 2894 6122 i 1490 (centrum 
obsługi telefonicznej) oraz na stronie www.
transport.co.th. Prywatny przewoźnik Lignite 
Tour Company Limited także oferuje kursy na 
tej trasie. Tel. +66 7641 2300, +66 8 1255 9710. 
Phang Nga Bus Terminal, Phetkasem Road, 
tel., +66 7641 2014.

Pociągiem 
Kolej państwowa oferuje regularne połączenia ze 
stacją Surat Thani w Amphoe Phunphin w Surat 
Thani. Następnie pasażerowie muszą przesiąść 
się na autobus, aby po dwóch godzinach do-
trzeć do Phang Nga. Więcej informacji udziela 
punkt informacji na dworcu (Hua Lamphong) 
pod numerem 1690. Rezerwacji można dokonać 
przez telefon z co najmniej 3-dniowym wyprze-
dzeniem, ale nie większym niż 60 dni lub przez 
Internet na stronie www.railway.co.th.

Samolotem 
Brak bezpośrednich lotów do Phang Nga. Po-
dróżni mogą dolecieć na Phuket i przesiąść się na 
autobus do Phang Nga (dystans: 58 kilometrów). 
Więcej informacji udzielają linie lotnicze:

- Thai airways International, tel. +66 2356 1111; 
Biuro na Phuket: tel. +66 7621 1195 

oraz strona www.thaiairways.com

- Bangkok airways, tel. 1771, +66 2265 5678, 
+66 2270 6699, +66 2134 3888-9, 

strona www.bangkokair.com

- Thai air asia, tel. +66 2575 9999, 

strona www.airasia.com

- nok air, tel. 1318, +66 2900 9955, 

strona www.nokair.co.th

Ponadto z  Phang Nga kursują autobusy do 
różnych miast i prowincji, w tym Phuket, Krabi, 
Trang, Phatthalung, Amphoe Hat Yai, Songkhla, 
Pattani, Narathiwat, Amphoe Sungai Kolok, 
Amphoe Ban Ta Khun oraz Amphoe Phunphin 
w Surat Thani. Z Amphoe Mueang Phang Nga 
kursują regularne autobusy, które odchodzą 
z rynku do molo przy urzędzie celnym, gdzie do-
stępne są łodzie płynące do Parku Narodowego 
Ao Phang Nga.

ZAKWATEROWANIE
W części kontynentalnej Phang Nga dostępny 
jest szeroki wybór hoteli i  kurortów, a  Muko 
Similan i  Muko Surin oferują nieco skromnie-
jsze kwatery, takie jak bungalowy i  namioty. 
Szczegółowych informacji udziela Centrum Koor-
dynacji Turystyki w prowincji Phang Nga, Tourism 
Authority of Thailand. Tel. +66 7648 1900-2

LOKALNE WYROBY
Najsłynniejszymi pamiątkami z  Phang Nga są 
sztuczne kwiaty wykonane z gumy i rybich łusek. 
Te dość oryginalne produkty są sprzedawane 
w Phang Nga Provincial Agricultural Office oraz 
w Farmers Housewives Group.

Park Narodowy Muko Similan
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