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Licząca 247 km2 Koh Samui jest trzecią co do 
wielkości wyspą Tajlandii. W  ciągu zaledwie 
dekady stała się jednym z najpopularniejszych 
kurortów turystycznych w  Azji Południowo-
Wschodniej. Wyspa Samui znajduje się w Zatoce 
Tajlandzkiej w  otoczeniu zachwycających 
wysp (między innymi Koh Phangan i Koh Tao). 
Od stolicy prowincji na kontynencie – Surat 
Thani – dzielą ją 84 kilometry. Wielu gości 
przyjeżdża tam leniuchować na plaży, opalać 
się i  schładzać w  turkusowych wodach, ale 
miłośnicy aktywnego wypoczynku także znajdą 
tam coś dla siebie: nurkowanie, snorkeling, 
windsurfing, paralotniarstwo, siatkówkę 
plażową, jazdę off-roadową i inne sposoby na 
podwyższenie poziomu adrenaliny.

J e d n ą  z   n a j w i ę k s z y c h  a t r a k c j i  j e s t 
50-k i lometrowa pętla dookoła wyspy, 
pozwalająca odkryć wspaniałe plaże na 
północnym, wschodnim i zachodnim wybrzeżu. 
Trasa biegnie przez senne wioski rybackie 
i plantacje palm kokosowych, mija najbardziej 
imponujący wodospad na Koh Samui i zahacza 
o malownicze wyżyny. Pozostałe atrakcje przy 
drodze lub w jej pobliżu to: ogród motyli, pokazy 
węży, ośrodek tresury małp oraz spa z zabiegami 
odprężającymi ciało. Koh Samui ma tak wiele 
atrakcji, że nawet najbardziej wymagający 
gość nie będzie się na niej nudził przez tydzień 
czy dwa. Natomiast nawet w  przypadku 
krótszego pobytu zdecydowanie warto znaleźć 
czas na wycieczkę na szmaragdowe wyspy 
w Morskim Parku Narodowym Muko Angthong, 
pozwalające poznać ten tropikalny raj. 

PLAŻE
Hat Chaweng
Położona na wschodnim wybrzeżu Koh 
Samui plaża Hat Chaweng jest najdłuższa 

i   najpięk niejsza na całej  wyspie.  Ten 
liczący 6 km odcinek drobnego piasku jest 
skąpany w  krystalicznie czystej wodzie. 
Nie brak tam bogatej bazy noclegowej: 
od pięciogwiazdkowych hoteli po proste, 
bambusowe bungalowy na plaży. Za dnia 
Hat Chaweng jest mekką sportów wodnych, 
takich jak windsurfing czy narciarstwo wodne, 
natomiast nocą liczne dyskoteki zachęcają do 
zabawy przy najnowszych hitach. 

Hat Lamai
Plaża także leży na wschodnim wybrzeżu, na 
południe od Hat Chaweng. Tamtejsze wody 

Koh Samui
Morski Park Narodowy Muko Ang Thong

Hat Chaweng
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przyciągają w szczególności surferów, ponieważ 
są głębsze niż w innych rejonach Koh Samui. 
Przy plaży można znaleźć kilka ośrodków spa, 
gdzie na gości czeka ziołowa sauna, relaksujący 
masaż tajski, a nawet błotne maseczki. 

Hat Bo Phut
Hat Bo Phut to idealne miejsce dla miłośników 
posiłków tuż nad wodą. Ta dawna wioska 
rybacka przekształciła się w  słynne skupisko 
restauracji na Koh Samui. Nadmorski droga 
obfituje w  liczne restauracje, puby i  bary, 
a większość z nich oferuje stoliki pod chmurką 
przy plaży.

Hat Maenam i Hat Bang Rak
Obie plaże leżą na północnym wybrzeżu i  są 
idealnym miejscem dla tych, którzy szukają 
ucieczki od świata. Hat Bang Rak jest często 

nazywana „Plażą wielkiego Buddy” ze względu 
na ogromny pomnik na wschodnim krańcu 
plaży, który zachwyca szczególnie podczas 
zachodu słońca.

Plaże na południowym i  zachodnim 
wybrzeżu 
Na południowym i  zachodnim wybrzeżu 
znaleźć można bardzo odosobnione plaże, 
które nie leżą przy obwodnicy wyspy. Dostęp 
do nich jest jednak dość łatwy, co ucieszy osoby 
szukające spokoju. Przy leżącej na południu 
Laem Set morze jest zbyt płytkie do pływania, 
ale plaża rekompensuje tę niedogodność 
pięknymi głazami i  palmami kokosowymi 
przechylonymi pod niewiarygodnymi kątami. 
Na południowym zachodzie wyspy leży Hat 
Taling Ngam, która może nie jest tak idealna 
jak Hat Chaweng, ale jej długość i mała liczba 

odwiedzających sprawiają, że to doskonałe 
miejsce na niespieszne spacery po plaży. 

SPORT
Dzięki krystalicznej wodzie i  obfitości życia 
morskiego, sporty wodne na Koh Samui cieszą się 
ogromną popularnością (zwłaszcza nurkowanie). 
Doświadczeni i początkujący nurkowie mają do 
wyboru kilkanaście firm nurkowych na wyspie, 
a  hotele i  bungalowy pomagają w  rezerwacji 
ich usług. Jeśli nurkowanie wydaje się zbyt 
wymagające, warto skusić się na snorkeling, czyli 
nurkowanie powierzchniowe z rurką. Wystarczy 
zapisać się na wycieczkę na jedną z pobliskich 
raf koralowych, założyć maskę, rurkę i płetwy, 
a następnie podziwiać z powierzchni wody piękną 
rafę i bajecznie kolorowe ryby. Dla tych, którzy 
wolą trzymać głowę nad wodą, przygotowano 
kajaki. Po szybkim opanowaniu zasad sterowania 

Hat Lamai

Hat Maenam

Sporty wodne
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Namtok Na Mueang

ćmy i ule sprawiają, że zakątek ten – z widokiem 
na wybrzeże – zachwyca hipnotyzującym czarem. 

Pokazy węży
Pokaz węży to atrakcja obowiązkowa dla 
każdego, kogo fascynują te niezwykle gady. 
Nieustraszeni opiekunowie bawią się ze 
śmiertelnie niebezpiecznymi gatunkami 
i  umożliwiają gościom zobaczenie z  bliska 
i dotknięcie skóry zwierząt.

Namtok Na Mueang
Ten spływający po stromym klifie wodospad ma 
dwa poziomy. Bliższy drogi wznosi się na około 20 
metrów wysokości i towarzyszy mu orzeźwiający 
basen umożliwiający chwilę relaksu. Stroma 
boczna droga prowadzi na wyższy poziom, który 
jest jeszcze bardziej imponujący. Możliwy jest 
trekking na grzbiecie słonia.

Na Thon
Położone na zachodnim wybrzeżu Na Thon 
jest głównym miastem i portem wyspy. Stale 
tętni życiem dzięki niezliczonym gościom. 
Warto wybrać się tam na zakupy sprzętu 
plażowego, aby przedłużyć wizę albo po prostu 
obserwować portowe życie, siedząc w kawiarni.

ZAKUPY
Przy Hat Chaweng nie brakuje sklepów, 
w  których odwiedzający mogą kupić stroje 
kąpielowe, a także garnitury i sukienki szyte na 
miarę, podczas gdy klienci relaksują się na plaży. 
Wśród typowych pamiątek warto wymienić 
kolorowe rzeźbione mydła, pałeczki i podstawki 
pod szklanki wykonane z  lokalnego drewna 
kokosowego. Działa tam także kilka sklepów 
sprzedających reprodukcje znanych dzieł sztuki 
w bardzo dobrych cenach.

Hin Ta and Hin Yai

można we własnym tempie odkrywać przepiękną 
linię brzegową. Inne atrakcje sportowe dostępne 
na wyspie to windsurfing, narciarstwo wodne oraz 
paralotniarstwo. Ci, którzy wolą zostać na suchym 
lądzie, mogą relaksować się na plaży albo dołączyć 
do spontanicznych meczy siatkówki plażowej, 
a nawet Takro – tradycyjnej tajskiej gry, w której 
piłkę odbija się stopami, łokciami i  ramionami. 
Warto także zwiedzić interior wyspy, wynajmując 
auto z  napędem 4x4 i  poczuć adrenalinę na 
wyboistych szlakach wiodących w stronę wyżyn. 
Ponadto wyspa oferuje standardowe pola 
golfowe z widokiem na morze, na którym można 
rozegrać partyjkę, nie tracąc z oczu rajskiego 
krajobrazu.

INNE ATRAKCJE 
Pokazy małp
Powszechność palm kokosowych sprawiła, 
że drzewa te stały się filarem gospodarki Koh 

Samui, a małpy odgrywają ważną rolę w pracy 
na plantacjach kokosowych. Podczas występów 
zwierzęta zachwycają swoimi akrobatycznymi 
umiejętnościami.

Hin Ta i Hin Yai
Nazwa tych wyjątkowych formacji skalnych 
oznacza „Skały babci i  dziadka” i  nawiązuje 
do kształtu przywodzącego na myśl damskie 
i  męskie narządy płciowe. Zlokalizowane 
na południowym krańcu Hat Lamai skały 
są jednym z  najczęściej fotografowanych 
zakątków Koh Samui.

Motylarnia Samui
Położona na łagodnym zboczu w południowo-
wschodniej części wyspy motylarnia może 
poszczycić się bogatą kolekcją kolorowych 
i niezwykłych kwiatów. Liczne motyle, owady, 
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POBLISKIE WYSPY
Morski Park Narodowy Muko Ang Thong
Ten oddalony o około 35 km na zachód od Koh 
Samui archipelag 42 wysp stanowi typowe 
wyobrażenie tropikalnego raju: ogromne 
wapienne skały pokryte dziewiczymi lasami 
deszczowymi oraz seledynowa, krystaliczna 
woda. Na Koh Wua Talap można znaleźć 
fantastyczny punkt widokowy (tuż nad 
siedzibą parku) z widokiem na niezamieszkane, 
dziewicze wyspy. Dostępne są jednodniowe 
wycieczki z Koh Samui do parku narodowego. 
W programie zazwyczaj jest wizyta w urokliwej 
ukrytej lagunie na Koh Mae Ko, a także możliwość 
zwiedzania kajakiem morskim intrygujących 

formacji wapiennych. Więcej informacji udziela 
Wydział Parków Narodowych, Ochrona Zwierząt 
i Roślin pod numerem +66 2562 0760; Morski 
Park Narodowy Muko Angthong – tel. +66 7728 
6025, +66 7728 0222; faks: +66 7728 6588. 
Strona: www.dnp.go.th

Koh Phangan
Oddalona o  20 km na północ od Koh Samui 
wyspa Koh Phangan jest górzysta i otoczona 
zacisznymi zatokami, które pozwalają odciąć 
się od świata. W  centrum miasta Thong Sala 
znaleźć można bank, pocztę, supermarket oraz 
sklepy ze sprzętem plażowym i pamiątkami. Na 
wiele z tamtejszych plaż można dotrzeć tylko 

Koh Phangan

Koh Wua Talap

Koh Tao

łodzią, choć popularnym środkiem transportu 
na wyspie są też pick-upy i  motocykle. 
Najsłynniejszą plażą wyspy jest Hat Rin (na 
południowo-wschodnim krańcu wyspy). To 
właśnie tam odbywają się słynne imprezy przy 
pełni księżyca, które przyciągają co miesiąc 
tysiące turystów chcących przetańczyć całą 
noc na plaży. Najbardziej malowniczą plażą 
jest natomiast Thong Nai Pan – podwójna 
zatoka w północno-wschodniej części wyspy, 
która zachęca do pływania i  snorkelingu. 
Znajduje się tam także najbardziej komfortowe 
zakwaterowanie na wyspie. Nieco na południe 
od Thong Nai Pan znaleźć można Than Sadet 
(dosłownie: Królewski Potok) – najbardziej 
imponujący wodospad na wyspie, który był 
często odwiedzany przez królów Tajlandii, a dla 
króla Chulalongkorna był ulubionym miejscem.

Koh Tao
„Tao” oznacza żółwia, a wyspa została nazwana 
tak ze względu na swój kształt. Koh Tao 
jest mniejsza niż Koh Samui i  Koh Phangan 
i  leży około 40 km na północny zachód 
od Koh Phangan. Dostać się na nią można 
także z  Chumphon. Wyspa jest szczególnie 
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Koh Nang Yuan

popularna wśród nurków i  słynie z  jednych 
z najbardziej ekscytujących miejsc nurkowych 
w  całej Zatoce. Kilka firm nurkowych z  Mae 
Hat (jedynego miasta na wyspie), organizuje 
podwodne wycieczki dla początkujących 
i doświadczonych nurków. Na wyspie nie brak 
spokojnych, rajskich plaż, wśród których warto 
wymienić Hat Sai Ri (najdłuższą plażę wyspy, 
na zachodnim wybrzeżu), Hat Chalok Ban Kao 
oraz Hat Sai Daeng na południowym brzegu. 
Koh Nang Yuan intryguje też niezwykłym 
zjawiskiem geologicznym: tuż przy północno-
zachodnim wybrzeżu Koh Tao znajduje się 
skupisko wysepek, a przepiękne groble z piasku 
łączą wyspy, umożliwiając gościom pływanie 
w dwóch różnych morzach.

Koh Nang Yuan
Położona obok Koh Tao malutka Koh Nang Yuan 

zapewnia wyjątkowe widoki: plażę z  białym 
piaskiem i  trzy maleńkie wysepki. Na wyspie 
działa tylko jeden ośrodek turystyczny. Turyści 
odwiedzający wyspę w ramach jednodniowej 
wycieczki mogą podziwiać z niego za darmo 
imponujący widok na skalne wychodnie. Wyspa 
kusi nurkowaniem w płytkiej wodzie, wędrówką 
na punkt widokowy, z  którego rozciąga się 
widok na fascynujące południowego wybrzeża 
oraz relaksem na wspaniałej plaży.

JAK DOTRZEĆ
Samolotem
Bangkok Airways oferuje codzienne loty 
z Bangkoku na Koh Samui. Tel. +66 2270 6699. 
Biuro na lotnisku w Samui – tel. +66 7742 8500. 
Strona: www.bangkokair.com

Bangkok Airways oferuje także cztery loty 
w tygodniu na trasie Phuket-Koh Samui.

Bezpośrednie loty z Bangkoku na Koh Samui 
oferuje Thai Airways International. Tel. +66 2356 
1111. Strona: www.thaiairways.co.th

Koleją
Pociągi kursują z  dworca kolejowego Hua 
Lamphong w Bangkoku do Phun Phin w Surat 
Thani. Tu należy przesiąść się na autobus do 
molo Don Sak, a następnie na prom na wyspy. 
Infolinia kolejowa: 1690. Dworzec w Surat Thani 
– tel. +66 7731 1213. Strona: www.railway.co.th

Autobusem
Autobusy z  Bangkoku kursują z  dworca 
Southern Bus Terminal na Koh Samui trzy razy 
dziennie, ale bilet nie obejmuje przejazdu 
promem. Podróż autobusem zajmuje ok. 14 
godzin. Dworzec autobusowy Southern Bus 
Terminal w  Bangkoku – tel. +66 2894 6122. 
Dworzec autobusowy w Surat Thani – tel. +66 
7720 0032. Strona: www.transport.co.th 

Ponadto Lomprayah High Speed Ferries Ltd. 
oferuje autokary VIP z Bangkoku z transferem 
na Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao i  Koh 
Nang Yuan (transfer szybkim katamaranem 
Lomprayah i  lokalnymi łodziami). Więcej 
informacji udziela Lomprayah High Speed 
Ferries Co. Ltd. w  biurze w  Bangkoku na 
Tanao Road pod numerem +66 2629 2569-70,  
+66 2629 2641, +66 8 6308 7462. 
Strona: www.lomprayah.com

Łodzią
Na Koh Samui

Promy pasażerskie i samochodowe z molo Don 
Sak na Koh Samui odchodzą od 6:00 do 19:00. 
Podróż trwa około półtorej godziny. Bilety na 

prom niektórych firm mogą obejmować przejazd 
klimatyzowanym autobusem. Miłośnikom 
nocnych podróży i  rozgwieżdżonego nieba 
można polecić nocny kurs z  molo Ban Don 
na Koh Samui, który rozpoczyna się o  23:00 
i dociera na wyspę o 5:00 nad ranem.

Na Koh Phangan

Łodzie na Koh Phangan odchodzą z  trzech 
przystani: Don Sak (Surat Thani), Na Thon 
(Koh Samui) oraz Ban Don (nocne połączenie 
z Suratthani).

Na Koh Tao

Na wyspę można dotrzeć z Koh Phangan, Koh 
Samui oraz przystani Tha Yang w  prowincja 
Chumphon. Więcej informacji udziela Tajski 
Urząd Turystyczny (TAT), Centrum Koordynacji 
Turystyki w Samui, tel. +66 7742 0504 lub +66 
7742 0722. Strona: www.tourismthailand.org

Kilka firm oferuje promy na Koh Tao z  Surat 
Thani, Koh Samui i  Koh Phangan. Więcej 
informacji bezpośrednio na przystani.

ZAKWATEROWANIE
Koh Samui, Koh Phangan i  Koh Tao oferują 
bogaty wybór hoteli i pensjonatów na każdą 
kieszeń: od luksusowych 5-gwiazdkowych 
hoteli po proste bambusowe bungalowy na 
plaży. Więcej informacji udziela Tajski Urząd 
Turystyczny ( TAT ), Centrum Koordynacji 
Turystyki w Samui, tel. +66 7742 0504 lub +66 
7742 0722. 
Strona: www.tourismthailand.org.
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Surat Thani
Wat Phra Borommathat Chaiya Ratchaworawihan

Wieś Phumriang i Laem Pho

Surat Thani jest największą prowincją 
południowej Tajlandii: obejmuje niemal 13 
000 km2, w  tym rejon Zatoki Tajlandzkiej, 
gdzie znaleźć można znane kurorty plażowe 
na wyspach Koh Samui, Koh Phangan oraz 
Koh Tao. Prowincja leży 644 km na południe 
od Bangkoku, a większość gości docierających 
tam autobusem lub pociągiem przesiada się 
na promy kursujące na wyspy (z  pobliskiego 
molo Don Sak). 

Stolica prowincji Surat Thani zyskała na 
znaczeniu w  okresie Śriwidźaja (VII-XIII wiek) 
ze względu na strategiczne położenie przy 
ujściu rzek Tapi i Phum Duang. Obecnie port 
jest ważnym ośrodkiem handlu kauczukiem 
i kokosami.

GŁÓWNE ATRAKCJE
Chaiya
Chaiya – jedno z najstarszych miast południowej 
Tajlandii – leży 54 km na północ od Surat 
Thani i zaledwie kilka kilometrów na wschód 
od autostrady 41. Uważa się je za ośrodek 
imperium Śriwidźaja, czyli buddyjskiej sekty 
Mahajana z  Sumatry, z  silnymi wpływami 
indyjskimi. Prawdopodobnie nazwa miasta 
pochodzi od drugiej części słowa „Śriwidźaja”. 
Odkryto tam wiele przedmiotów sprzed tysiąca 
lat, w tym posąg Avalokitesvary Bodhisattwy 
z  brązu – słynnego arcydzieła, które obecnie 
można podziwiać na wystawie w  Muzeum 
Narodowym w Bangkoku. Dwie główne atrakcje 
Chaiya to świątynia Wat Phra Borommathat 
Chaiya Ratchaworawihan oraz Muzeum 
Narodowe Chaiya (położone obok siebie, po 
zachodniej stronie miasta). Najciekawszym 
elementem świątyni jest czedi z  początku IX 
wieku. Stanowi jeden z nielicznych przykładów 
architektury Śriwidźaja.

Wieś Phumriang i Laem Pho
Wieś znajduje się w  Tambon Phumriang, 
Amphoe Chaiya, około 7 km od urzędu 
dystryktu. Ta zdominowana przez muzułmanów 
społeczność słynie z  umiejętności tkania 
jedwabiu. Wysokiej jakości jedwab z Phumriang 
– słynny lokalny wyrób Surat Thani – wyróżnia 
się delikatnymi tłoczeniami ze srebrnego 
i złotego brokatu, unikalnymi dla Phumriang. 
Dwa kilometry od wioski, przy drodze przy plaży 
znajduje się Laem Pho – nadmorska atrakcja 
Tambon Phumriang – warto tam skosztować 
świeżych owoców morza, zwłaszcza „muszli 
Wenus”, specjalności Laem Pho.
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Rajjaprabha Dam Sok
Khlong Roi Sai
Społeczność żyjąca w pobliżu miasta Surat Thani 
w  dorzeczu rzeki Tapi, zwana „społecznością 
stu kanałów” (Khlong Roi Sai) wciąż żyje 
w  tradycyjny sposób. Turyści mogą tam 
podziwiać nadrzeczne sady, rybaków oraz 
tradycyjne tajskie domy. Ciekawą atrakcją są 
również świetliki i  las namorzynowy, które 
można zobaczyć podczas rejsu po rzece. Goście 
mogą poznać lokalny styl życia, próbując swoich 
sił w rzeźbieniu w twardych skorupach kokosów 
i łodygach hiacynta wodnego oraz sztuce batiku. 
Odwiedzający mogą oddać hołd mnichowi 
Luangpho Khao Suk w świątyni Wat Bang Bai 
Mai. Dostępne jest zakwaterowanie u  rodzin. 
Informacji o dziennych i wieczornych rejsach 
wzdłuż kanału udziela Tapi River’s Khlong Roi 
Sai Tour Promotion Club pod numerem +66 8 
6267 6695 oraz +66 7720 5323.

Park Narodowy Khao Sok
Park Narodowy Khao Sok zajmuje powierzchnię 
ponad 700 km2 na zachód od Surat Thani. 
Obejmuje tropikalne lasy deszczowe na 
wapiennych wychodniach oraz surowe, wysokie 
klify, które tworzą setki wysp w zbiorniku zapory 
Ratchaprapha, co stanowi jeden z najbardziej 
niezapomnianych krajobrazów Tajlandii. 
W parku mieszka ponad 180 gatunków ptaków 
oraz rzadkich dzikich zwierząt, takich jak 
słonie, niedźwiedzie, lamparty, serau, tygrysy 
i  bantengi. Khao Sok może poszczycić się 
także największym kwiatem świata: Raffiesia 
kerrii,  dorastającym do 70 cm średnicy. 
Kwitnie przez kilka dni w grudniu lub styczniu. 
W parku przygotowano kilka szlaków pieszych 
odpowiednich dla każdego, choć strome 
trasy wymagają dobrej kondycji fizycznej. 
Mniej męczącą, ale równie przyjemną atrakcją 
jest wycieczka kajakiem dookoła wysokich 

skał, które wystają ze zbiornika przy tamie. 
W odległości około 4 km od biura parku znaleźć 
można Namtok Mae Yai i Namtok Sip Et Chan 
(jedenastopoziomowy wodospad). Wodospady 
i  jaskinie to popularny magnes zachęcający 
do odwiedzenia tego parku narodowego. 
Khao Sok najlepiej zwiedzać w  okresie od 
stycznia do kwietnia, kiedy można liczyć 
na bezchmurne niebo. W  pobliżu centrum 
turystycznego istnieje bogata baza noclegowa. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Parków Narodowych, Ochrona Zwierząt i Roślin 
pod numerem +66 2562 0760; Park Narodowy 
Khao Sok pod numerem +66 7739 5139 oraz 
strona: www.dnp.go.th

Rajjaprabha Dam Sok (inaczej: Zapora 
Chiao Lan), znajduje się w  pobliżu Electricity 
Authority of Thailand (EGAT) w Mu 3, Tambon 

Khao Phang, 90 km od miasta Surat Thani. Jest to 
wielozadaniowa zapora ze skał i gliny, mierząca 
95 m wysokości i  700 m długości. Zapora 
i  zbiornik są zacienione dużymi drzewami 
i pięknym ogrodem. Zachwycające wapienne 
formacje oraz piękno przyrody otaczającej to 
zielone jezioro sprawiają, że miejsce nadaje się 
idealnie do wypoczynku.

Wieś Li Let Mieszkańcy wsi żyją głównie 
z  rybołówstwa, hodowli krewetek i  plantacji 
kokosów. Okolica zapewnia wiele atrakcji 
ekoturystycznych, takich jak rejs w pobliżu lasu 
namorzynowego i  świetlików oraz wycieczki 
pozwalające odkryć zabytki i  historyczne 
budowle – na przykład świątynie Wat Khao Si 
Wichai oraz Wat Khao Phra Anon. Zwiedzający 

Park Narodowy Khao Sok
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mogą obserwować i  bliżej poznać lokalne 
rękodzieło tworzone przez grupy gospodyń, 
a także odkryć tradycyjny styl życia wioski.

CIEKAWE MIEJSCA
Wat Suan Mokkh
Ta leśna świątyni znajduje się 6 km na 
południe od Chaiya, wzdłuż autostrady 
41. Jej nazwa oznacza „ogród wyzwolenia”. 
Mieszkał w  niej Buddhadasa Bhikkhu, jeden 
z najbardziej cenionych mnichów w Tajlandii, 
znany ze swojego podejścia do buddyzmu 
zakładający „powrót do korzeni”. Zarówno 
Tajowie, jak i  cudzoziemcy, przybywają tam 
na kursy medytacyjne, które rozpoczynają się 
w pierwszym dniu każdego miesiąca i  trwają 
dziesięć dni. Podczas kursu wykorzystuje się 
technikę „uważności i  oddechu”: uczestnicy 
skupiają uwagę na oddychaniu za każdym 

razem, gdy ich myśli zaczynają błądzić. 
Cudzoziemcy odbywają kursy w  budynku 
International Dharma Heritage, zaledwie 
kilometr od świątyni Wat Suan Mokkh. Goście są 
mile widziani o każdej porze. Więcej informacji 
pod numerem +66 7743 1661-2, +66 7743 1596-
7, +66 7743 1552. Strona: www.suanmokkh.org

WYDARZENIA SPECJALNE
Festiwal Chak Phra
Październik

„Chak Phra” oznacza dosłownie „ciągnięcie 
Buddy”. Obchody odbywają się pod koniec 
buddyjskiej Wielkiego Postu w  październiku, 
kiedy to wizerunki Buddy ze wszystkich świątyń 
w mieście uczestniczą w procesjach ulicznych. 
Najważniejszy wizerunek Buddy umieszczany 
jest natomiast na rzece. Podczas dorocznych 
obchodów mieszkańcy oferują mnichom nowe 

szaty i produkty codziennej potrzeby, a rzeka 
Tapi staje się areną ciekawych wyścigów 
tradycyjnych długich łodzi.

JAK DOTRZEĆ
Samolotem
Thai Airways oferuje codzienne loty między 
Bangkokiem a Surat Thani (1 godzina 15 minut). 
Biuro w Bangkoku – tel. +66 2356 1111. 
Strona: www.thaiairways.com

Nok Air oferuje loty z Bangkoku do Surat Thani. 
Tel. 1318. Strona: www.nokair.com

Air Asia oferuje loty z Bangkoku do Surat Thani. 
Tel. +66 2515 9999. Strona: www.airasia.com

Thai Lion Air oferuje loty z Bangkoku do Surat 
Thani. Tel. +66 2529 9999. 
Strona: www.lionairthai.com

Koleją
Pociągi z dworca kolejowego Hua Lamphong 
w  Bangkoku kursują do Surat Thani wiele 
razy dziennie. Czas podróży: 12 godzin. 
Dworzec kolejowy w Surat Thani jest oddalony  

o 12 km od miasta. Dostępne jest połączenie 
autobusowe między stacją a miastem. Infolinia 
kolejowa: 1690. Dworzec w Surat Thani – tel. 
+66 7731 1213. Strona: www.railway.co.th

Autobusem
Autobusy kursują codziennie z  dworca 
autobusowego Southern Bus Terminal 
w  Bangkoku do Surat Thani.  Dworzec 
autobusowy Southern Bus Terminal w Bangkoku 
– tel. +66 2894 6122. Dworzec autobusowy 
w Surat Thani – tel. 0 7720 0032. 
Strona: www.transport.co.th

Samochodem
Należy jechać autostradą 4 przez Phetchaburi, 
Prachuap Khiri Khan, a następnie autostradą 41 
aż do Surat Thani.

ZAKWATEROWANIE
Informacji o  polecanym zakwaterowaniu 
udziela biuro TAT w Surat Thani. Tel. +66 7728 
8817-9. Strona: www.tourismthailand.org

Procesja podczas Festiwalu Chak Phra

Festiwal Chak Phra
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Chumphon znajduje się niemal 500 km na 
południe od Bangkoku i  prawie 200 km na 
północ od Surat Thani. Droga na południe 
rozwidla się: jedna odnoga biegnie dalej na 
południe wzdłuż wybrzeża Zatoki, a  druga 
wiedzie na wybrzeże Andamańskie. Port 
w Chumphon przy Pak Nam to idealne miejsce, 
aby wsiąść na łódź płynącą na Koh Tao (wyspa 
leży w  Surat Thani, ale to właśnie stąd jest 
wygodniej na nią dotrzeć). Warto jednak zbyt 
pochopne nie opuszczać wybrzeża Chumphon 
– na uwagę zasługują tamtejsze piękne plaże 
oraz wyspy otoczone rafami koralowymi (na 
północ i na południe od miasta). 

GŁÓWNE ATRAKCJE
Hat Thung Wua Laen
Piaszczysta plaża zapewnia łatwy dojazd (leży 16 
km na północ od miasta) i zachwyca widokiem 
na zielone wzgórza. Jest doskonałym miejscem 
na relaks i bazą wypadową do nurkowania przy 
pobliskich rafach koralowych. Na plaży czeka 
kilka ośrodków i bungalowów, zachęcających 
do dłuższego pobytu. Chumphon Cabana 
Resort wynajmuje sprzęt do nurkowania, 
oferuje lekcje i  organizuje wycieczki łodzią 

Chumphon
Koh Ngam Noi

Hat Sai Ri

do miejsc nurkowych. Więcej informacji 
udziela biuro Chumphon Cabana Resort 
w Bangkoku pod numerem +66 2427 1825 oraz 
w Chumphon – tel. +66 7756 0245-7. Strona: 
www.cabana.co.th 

Hat Sai Ri
Na snurkowanie i  nurkowanie warto także 
wybrać się w pobliże wysp Parku Narodowego 
Muko Chumphon, nieopodal Hat Sai Ri (20 km 
na południe od Chumphon). Tamtejsza plaża to 
długi odcinek jasnego piasku z bazą noclegową.

Park Narodowy Muko Chumphon
Ten niewielki park obejmuje 317 km2, a  jego 
siedziba mieści się 21 km na południe od 
miasta, w  pobliżu plaży Hat Sai Ri. Goście 
mogą rozbić w parku namiot i odkrywać piesze 
szlaki zaczynające się przy Centrum Informacji 
Turystycznej. Park obejmuje plaże takie jak 
Thung Makham i  Arunothai oraz ponad 40 
małych wysp. Niektóre z nich – na przykład Koh 
Chorakhae i Koh Ngam – są otoczone pięknymi 
rafami koralowymi, natomiast Koh Thong Lang 
kusi długą, piaszczystą plażą. Goście mogą 
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wypożyczyć łódź i odwiedzić pobliskie wyspy. 
W  parku dozwolony jest camping. Więcej 
informacji udziela biuro TAT w Chumphon – tel. 
+66 7750 1831-2 oraz +66 7750 2775-6.

Muzeum Narodowe w Chumphon
Muzeum Narodowe w  Chumphon mieści 
ważne zbiory historyczne i  archeologiczne 
prowincji. Muzeum powstało w 1995 roku, a na 
parterze działa punkt usług oraz biblioteka. Na 
piętrze przygotowano wystawy obejmujące 
filmy, instalacje „światło i  dźwięk”, tablice 
informacyjne, modele i  makiety w  skali 1:1. 
Zbiory przybliżają historię prowincji, a wśród 
wystaw warto wymienić „Chumphon obecnie”, 
„Chumphon podczas II wojny światowej” 
oraz „Dziedzictwo przyrodnicze i  kulturowe 
Chumphon”. Prezentacja świetlno-dźwiękowa 
„Typhoon Gay” jest prezentowana dwa razy 
dziennie, o  godzinie 10:00 i  14:00. Muzeum 
znajduje się w  Chumphon Governmental 
Centre, Khao Sam Kaeo, Tambon Nacha-Ang, 
Amphoe Mueang przy drodze do Phetkasem 

(słupek 484 km, przed skrzyżowaniem 
Pathomphon). Muzeum jest otwarte od środy 
do niedzieli (z  wyjątkiem dni świątecznych) 
od 9:00 do 16:00. Tel. +66 7750 4105 oraz +66 
7750 4246.

Nocny targ w Chumphon
Po zmroku wzdłuż drogi  Krom Luang 
Chumphon (w  pobliżu dworca) pojawiają się 
stragany, tworzące pełen życia nocny targ. 
Warto skusić się na tajskie przekąski, pizzę lub 
kawę w którymś z licznych sklepów i punktów 
gastronomicznych. 

Wat Thep Charoen (jaskinia Rapro)
Położona w Mu 4, Tambon Tha Kham świątynia 
Wat Thep Charoen został wpisana na listę 
narodowego dziedzictwa archeologicznego 
w dniu 27 września 1936 roku. Świątynia znajduje 
się na zboczu wzgórza Rapro, gdzie mieściło się 
starożytne miasto Uthumphon – strategiczny 
port na szlaku wiodącym na Półwysep Malajski. 
W jaskini znajduje się ważny wizerunek Buddy, 
zwany Luangpu Lak Muang. Ponadto można tam 
podziwiać 577 wizerunków Buddy w postawie 
zwycięstwa nad Marą oraz w  pełnym stroju 
królewskim. System jaskiń obejmuje jaskinię 
Ai Tae, której wnętrze zostało przekształcone 
w miejsce medytacji. Na ścianie jaskini znajduje 
się niedokończony, kolorowy wizerunek 
półleżącego Buddy, natomiast jaskinia Sai była 
niegdyś wykorzystywana jako schronienie dla 
wysokich rangą członków rodziny królewskiej 
i ważnych urzędników nadzorujących budowę 
Kaplicy Filaru Miasta. Jaskinie są pełne 
stalagmitów i stalaktytów. Pawilon Rat Samakkhi 
mieści zachowane zwłoki czczonego opata 
Luangpu Sai. Podziwiać tam można ślad stopy 
Buddy wyrzeźbiony w  piaskowcu, ozdobiony 

108 błogosławieństwami oraz scenkami z życia 
osadników. W  lokalnym muzeum podziwiać 
można przedmioty odkryte w  okolicy oraz 
postaci do gry cieni rzeźbione przez Wen 
Chittharę.

Centrum Edukacyjne Morskiego Parku 
Narodowego Chumphon
Centrum jest organem rządowym, oferującym 
edukację młodzieży, studentom i mieszkańcom 
kraju poprzez wystawy i  inicjatywy, takie 
jak szkolenia prowadzone przez ekspertów, 
wystawy, a  nawet kampanie objazdowe 
wspierające eko-turystykę (trekking, camping, 
nurkowanie, snorkelling czy kajaki).

WYDARZENIA SPECJALNE
Morski Festiwal Chumphon
Marzec lub kwiecień

Festiwal obejmuje wystawę poświęconą 
kulturze i  sztuce ludowej, konkurs rybacki, 
festiwal owoców morza, a także mini-maraton 
i zawody windsurfingowe przy plaży Hat Sai Ri. 

JAK DOTRZEĆ
Koleją
Chumphon leży przy linii kolejowej wiodącej 
z  Bangkoku na południe (czas podróży: 8-9 
godzin). Pociągi przejeżdżają przed dworce 
Hua Lamphong i  Thon Buri w  Bangkoku. 
Infolinia kolejowa: 1690. Dworzec kolejowy 
Hua Lamphong – tel. +66 2220 4567. Dworzec 
kolejowy Thon Buri – tel. +66 2411 3102. 
Dworzec kolejowy Chumphon – tel. +66 7751 
1103. Strona: www.railway.co.th

Autobusem
Na trasie Bangkok-Chumphon kursują autobusy 

Koh Ngam Yai

Hat Thung Wua Laen

zwykły i klimatyzowane. Dworzec autobusowy 
Southern Bus Terminal w Bangkoku – tel. +66 
2894 6122. Dworzec autobusowy w Chumphon 
– tel. +66 7757 6796. 
Strona: www.transport.co.th

Samochodem
Z  Bangkoku należy jechać autostradą 4 
(Phetkasem Road) przez Phetchaburi, Prachuap 
Khiri Khan, a  następnie skręcić w  lewo przy 
skrzyżowaniu Pathomphon i jechać dalej przez 
8 kilometrów, aż do miasta. Podróż zajmuje 
6-8 godzin.

ZAKWATEROWANIE
Informacji o  polecanym zakwaterowaniu 
udziela biuro TAT w Chumphon – tel. +66 7750 
1831-2 oraz +66 7750 2775-6. 
Strona: www.tourismthailand.org 
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Ranong zajmuje powierzchnię 3298 km2 i leży 
568 kilometrów od Bangkoku oraz około 
300 km na północ od Phuket. Na zachodzie 
graniczy z Morzem Andamańskim, na północy 
z Birmą, na wschód z Chumphon, a na południe 
z Surat Thani. W północno-wschodniej części 
prowincji znajduje się Przesmyk Kra – najwęższy 
punkt półwyspu, w  którym zaledwie 44 km 
lądu oddziela Morze Andamańskie od Zatoki 
Tajlandzkiej. 

Ranong jest najbardziej deszczową prowincją 
Tajlandii: rocznie spada tam ponad 4000 mm 
deszczu. Prowincja jest również najmniej 
zaludnioną częścią kraju. Długa (trwająca około 
8 miesięcy w roku) pora deszczowa oznacza, że 
Ranong najlepiej odwiedzić między grudniem 
a kwietniem. 

GŁÓWNE ATRAKCJE
Gorące źródła Ranong i  Arboretum 
Raksawarin
Zaledwie 1 km na wschód od miasta, na 
terenie świątyni Wat Tapotharam, znaleźć 
można kilka gorących źródeł o  temperaturze 
wody dochodzącej do 65-70 stopni Celsjusza. 
Woda jest zbyt gorąca na kąpiel, ale tamtejsze 
łaźnie publiczne są znacznie chłodniejsze (42 
stopnie Celsjusza). Pobliski hotel Jansom Thara 
oferuje duże, publiczne spa wykorzystujące te 
same wody. Gorące źródła są otoczone przez 
Arboretum Raksawarin, które oferuje ławki do 
odpoczynku w cieniu oraz przejażdżki na słoniu. 

Ranong
Pałac Rattana Rangsan

Gorące źródła Ranong i Arboretum Raksawarin



30 31Ranong Ranong

Pałac Rattana Rangsan
Z rozkazu króla gmach został uznany za jeden 
z  19 pałaców w  kraju oraz jeden z  sześciu 
pałaców zbudowanych za panowania króla 
Chulalongkorna (Ramy V). Pierwotny pałac został 
z czasem zburzony, a samorząd Ranong wzniósł 
replikę pałacu Rattana Rangsan na zboczu Niwet 
Khiri, gdzie stał dawny gmach. Trzykondygnacyjny 
budynek został wykonany z rzadkiego drewna 
Hopea odorata na betonowym szkielecie. 
Plan pierwszego piętra jest otwarty i wspiera 
drugie piętro o kształcie ośmiokąta. Mieści się 
na nim stół do pisania pokryty skórą oraz fotel 
podobny do tego, który można podziwiać 
w królewskiej rezydencji Wimanmek – Pałacu 
Dusit w Bangkoku. Podziwiać tam można także 
rozkładany królewski fotel z różanym wzorem, 
identyczny jak ten, z  którego korzystał król 
Chulalongkorn podczas swojego nocnego 
pobytu w Ranong. Dach został zmodyfikowany 

i  nie obejmuje szczytu, lecz został misternie 
ozdobiony w drewnie. 

Victoria Point
Ranong to od dawna popularne wśród Tajów 
miejsce, z  którego mogą zobaczyć Birmę. 
Punkt widokowy Victoria znany jest jako Koh 
Thuang dla mieszkańców Birmy oraz Koh Song 
dla Tajów. Łodzie kursują z Saphan Pla, portu 
i przystani Ranong oddalonych o około 5 km 
na południowy zachód od centrum miasta. Za 
niewielką opłatą turyści mogą także wybrać 
się na krótki rejs statkiem po rzece Kra Buri na 
tę tętniącą życiem wyspę. Słynie ona nie tylko 
z  rybactwa, ale i  dużej liczby mistrzów kick-
boxingu. W sklepach na Victoria Point znaleźć 
można misternie wykonane kosze, wyroby z laki 
oraz kamienie szlachetne. Więcej informacji 
udziela Immigration Checkpoint Office pod 
numerem +66 7782 1216.

Osada Phloen Phrai Si Nakha
Uhonorowana tytułem wyjątkowej eko-atrakcji 
przez Tourism Authority of Thailand osada 
pozwala zobaczyć unikalną „wodną cebulę” 
(Crinum thaianum) rosnącą tylko na Khlong 
Nakha. Lokalni mieszkańcy oferują program 
ekoturystyczny znany jako „Rafting i oglądanie 
kwiatów wodnej cebuli”. Do wyboru są otwarte 
bambusowe tratwy oraz pontony, a przyjemny 
rejs trwa od 2 do 4 godzin. Na gości czekają 
liczne ptaki i  dzikie kwiaty, a  także rośliny 
strączkowe, takie jak cienistka trójkątna. Tel. 
+66 8 6120 9700.

Rezerwat dzikiej przyrody Khlong Nakha
Z  dystryktu Kapoe należy jechać autostradą 
4 (w  kierunku Phang Nga) przez około 2 
km, a  następnie skręcić w  lewo przy znaku 
wskazującym siedzibę rezerwatu Khlong 
Nakha. Rezerwat zajmuje powierzchnię 50 
km2 i  obejmuje jedne z  najbardziej bujnych 
naturalnych lasów na południu kraju. Znaleźć 
tam można cebulę wodną, kwitnącą co roku od 
września do listopada. Graniczy z rezerwatem 
Khlong Saeng w  Surat Thani oraz Parkiem 
Narodowym Si Phang Nga. Zachwyca wysokimi 
wzgórzami i zbiornikami wodnymi, np. górami 
Langkha Tuek, górami Nakha, górami Pho Ta 
Luang Kaeo oraz górami Mueang Ron. Więcej 
informacji udziela Rezerwat dzikiej przyrody 
Khlong Nakha – tel. +66 7782 8174. 

Pałac Rattana Rangsan

Victoria Point
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Przesmyk Kra
Najwęższą częścią półwyspu łączącego Tajlandię 
z Birmą jest Ban Thap Li (545 km od Bangkoku 
i 66 km na północny wschód od miasta Ranong). 
Niewielki pomnik przy autostradzie 4 znaczy 
miejsce, gdzie półwysep mierzy zaledwie 44 
km szerokości. Tylko 22 km oddzielają Zatokę 
Tajlandzką od rzeki Kra Buri, która płynie na 
południe do Morza Andamańskiego i stanowi 
naturalną granicę między Tajlandią i Birmą.

Namtok Ngao
Wodospad leży nieopodal autostrady 4 (około 
12 km na południe od Ranong). Ten wysoki 
wodospad najlepiej podziwiać w  porze 
deszczowej. Więcej informacji udziela Wydział 
Parków Narodowych, Ochrona Zwierząt 

i Roślin, pod numerem +66 2562 0760 lub Park 
Narodowy Namtok Ngao – tel. +66 7784 8181. 
Strona: www.dnp.go.th

Koh Chang
Wyspę łatwo pomylić z drugą co do wielkości 
wyspą Tajlandii o  tej samej nazwie. Zajmuje 
18 km2 i kusi czterema plażami na zachodnim 
wybrzeżu oraz domkami do wynajęcia. Choć 
na wyspie znaleźć można małą wioskę, brak 
samochodów sprawia, że panuje tam spokojna, 
sielska atmosfera.

Koh Phayam
Koh Phayam jest podobna pod względem 
wielkości do Koh Chang i leży nieco na południe. 
Wyspa utrzymuje się z  sadów nerkowca, 

Koh Chang

Koh Phayam

Ao Khao Khwai
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Zatoka Kwang Peep

w których pracuje garstka miejscowych, w tym 
„Chao Le”, czyli morscy cyganie. Na wyspie nie 
brakuje wspaniałych plaż ani zakwaterowania 
(Ao Yai i Ao Khao Khwai). Aby uniknąć deszczów 
monsunowych, obie wyspy najlepiej zwiedzać 
od listopada do maja. Tradycyjne, długie łodzie 
kursują na Koh Chang i  Koh Phayam z  portu 
Saphan Pla niedaleko Ranong.

Park Narodowy Laem Son
Park położony jest 45 km na południe od Ranong 
na wybrzeżu Morza Andamańskiego i zajmuje 
315 km2, w tym ponad 60 km wybrzeża, dwa 
archipelagi oraz 8 wysp. Park Narodowy 
Laem Son pozwala cieszyć się nietkniętą 
przyrodą (region jest bardzo słabo zaludniony). 

Siedziba parku znajduje się w Hat Bang Ben na 
szerokiej plaży zacienionej kazuarynami. Cztery 
kilometry od siedziby parku znaleźć można 
Hat Laemson, spokojne miejsce idealne do 
obserwacji ptaków. Dostępne są rejsy na inne 
wyspy, takie jak Koh Khangkhao i Koh KamYai 
(ta ostatnia słynie z  kilku wspaniałych plaż, 
na które można dotrzeć w  półtorej godziny). 
Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Parków Narodowych, Ochrona Zwierząt i Roślin 
pod numerem +66 2562 0760. Park Narodowy 
Laem Son – tel. +66 7786 1431-2. 
Strona: www.dnp.go.th

Molo, Koh Phayam

JAK DOTRZEĆ
Samolotem
Nok Air oferuje dwa loty dziennie na trasie 
Bangkok-Ranong oraz Ranong-Bangkok. Więcej 
informacji pod numerem 1318 i  na stronie 
www.nokair.com

Autobusem
Klimatyzowane i  zwykłe autobusy kursują 
codziennie z  Bangkoku (Southern Bus 
Terminal) do Ranong. Czas przejazdu: 8 godzin. 
Dworzec autobusowy Southern Bus Terminal 
w  Bangkoku – tel. +66 2894 6122. Dworzec 
autobusowy w Ranong – tel. +66 7781 1548. 
Strona: www.transport.co.th

Samochodem
Z Bangkoku należy jechać autostradą 4 przez 
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan i Chumphon. 
Dystans: 568 km. 

ZAKWATEROWANIE
Informacji o  polecanym zakwaterowaniu 
udziela biuro TAT w  Ranong – tel. +66 7750 
1831-2 oraz +66 7750 2775-6.
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