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SŁONECZNE I GORĄCE WYSPY KO PHI PHI
KAŻDA PLAŻA PEŁNA WRAŻEŃ - CZĘŚĆ 1
KOSZTY WYCIECZKI

Z największej wyspy na Ko Phi Phi można wykupić wycieczkę na łódce, którą opływa się cały archipelag
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wałem, że chcę popłynąć
na rajskie wyspy!
Stolicą archipelagu jest miasteczko o oklepanej nazwie Ko
Phi Phi, położone na największej wyspie składającej się
z dwóch skał, pośrodku których znajduje się mierzeja. Jej
cała przestrzeń jest miejscowością bez ulic! Są tu tylko
chodniki, a na całej wyspie nie
ma ani jednego samochodu.
Nawet motorki to rzadkość.
Miasteczko to typowa tajska
prowizorka. Mało które budynki w centrum są betonowe
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Takich wysepek na świecie są
pewnie miliony, ale archipelag
Ko Phi Phi w Tajlandii pozostanie dla mnie wyjątkowy, dlatego że to pierwszy raz, gdy widziałem tak czystą wodę,
w której było pełno kolorowych rybek.
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muje łącznie 388 km2, z czego
jedynie 65 km2 to stały ląd,
a reszta to porośnięte gęstym
lasem tropikalnym skały wapienne.
Na wyspy można się dostać
jedynie przez morze - kursują
tutaj całkiem spore statki turystyczne z położonego na kontynencie miasta Krabi lub wyspy
Phuket. Z obu miejsc koszt
transportu jest podobny - ja jednak płynąłem z Krabi, gdyż
wcześniej spędziłem kilka dni
w położonej niedaleko miejscowości Ao Nang, gdzie zdecydo-

Typowa łódź rybacka w Tajlandii

- dominuje tu zabudowa drewniana i ogólnie mało trwała.
Jest to nie tyle niedbalstwo tubylców
co
pozostałość
po tsunami, które nawiedziło
wyspę 26 grudnia 2004 roku
dosłownie spłukując miasteczko z mierzei.
Największa wyspa jest mało
atrakcyjna dla typowego turysty. Z plaż można wejść
na punkty widokowe, które
znajdują się na obu wzniesieniach. Stąd jest przepiękny widok na miasto i wyspę. Ale tak
poza tym eksplorowanie ich
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azw tego miejsca jest
co najmniej kilka, ale
żeby uściślić - archipelag nazywa się Phi Phi,
a składają się na niego
dwie większe wyspy o pełnej
nazwie Ko Phi Phi Don (jako jedyna na stałe zamieszkała
przez około 1000 osób) oraz
mniejsza Ko Phi Phi Ley,
a także cztery malutkie wysepki na południu - skaliste Ko
Bida Nok i Ko Bida Nai, na północy piaszczyste Ko Yung oraz
Ko Mai Phai zwana Bamboo
Beach. Cały archipelag zaj-

Transport statkiem
do archipelagu - 300
bathów;
Całodniowa wycieczka
po wyspach - 400 bathów;
Wejście na Bamboo Beach 400 bathów;
Wodna taksówka (kursuje
pomiędzy różnymi
punktami archipelagu
do głównego portu - 150300 bath za przejazd;
Typowy obiad - 100-150
bathów;
Piwo od 100 bathów;
Ultimate bucket (wiaderko
z alkoholem) - 150-300
bathów. Warto zwrócić
uwag ę na to, że 100
bathów w przeliczeniu
na polskie pieniądze to
około 12 złotych. Zatem
wycieczka z opłatami
i do tego kawa wynosi jakieś
110 złotych, więc wakacje
na wyspach Ko Phi Phi nie
są najdroższe. Na miejscu
można dużo zobaczyć
w rozsądnej cenie.

Laguna Pileh - zatoka na wyspie Phi Phi Ley
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CENY ZA OBIAD
I WYCIECZKĘ STATKIEM

jest ryzykowne, gdyż są porośnięte gęstym lasem tropikalnym, a wyspa wchodzi w skład
rezerwatu. Jedynie mierzeja
i pojedyncze punkty przy plażach są zaadaptowane na enklawy dla turystów. Wyspa ta
jest domem dla tysięcy turystów, którzy w dzień przemieszczają się pomiędzy plażami, a wieczorami licznie
odwiedzają miejscowe bary
i piją na potęgę wszystko co jest
dostępne.
W Tajlandii (nie tylko na tej
wyspie) zrodziła się tradycja picia wiader z alkoholem - miejscowi sprzedają gotowe plastikowe wiaderka z „małpkami”
alkoholu, napojami i słomkami,
aby każdy imprezowicz mógł
wymieszać drinka w ulubionych proporcjach.
Jedną z największych zalet
wyspy jest sporych rozmiarów
port, z którego można wyruszyć na zwiedzanie każdej innej wysepki. W biurach podróży zakupimy niezliczoną
liczbę wycieczek - Tajowie specjalizują się w tej dziedzinie
i oferują turystom zwiedzanie
konkretnych wysp, części archipelagu lub całości w jeden
dzień. Można również wypłynąć statkiem i nurkować
do woli na środku Morza
Andamańskiego nie stawiając
stopy na suchej skale - jak kto
woli. Zdecydowanie polecam
jednak zwiedzanie całego archipelagu w ciągu jednego dnia
- koszt od 400 bathów (w zależności od typu łodzi), gdyż
szczerze mówiąc wiele z tych
miejsc jest podobnych i łatwiej
zwiedzić je w ciągu 8-9 h niż
wybierać się do każdej pojedynczo. O kulisach wyprawy
łodzią w kolejnym tygodniku
Głos Sławna i Darłowa.
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Nurkowanie w wodach zatoki

