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PHUKET SZIGETTÚRA
Phuket 53 kilométer hosszú és 14 kilométer széles trópusi sziget,
tehát elég nagy. Területének jó egyharmada nemzeti park, csodálatos
természeti látnivalókkal.
Fővárosa sok évszázados történetre tekint vissza. Belvárosa
érintetlenül maradt, ezért mindenfelé a korai portugál időktől a
huszadik század közepéig tartó időszak épületei, palotái, parkjai
bukkannak fel.
A nyugati hegyvonulattól keletre kis muszlim falvak fekszenek a
déltől északra húzódó fő út mentén. A falvakban és a hegyek között
thai buddhista és kínai buddhista-taoista templomok találhatóak,
amiket turista nem nagyon látogat.
Phuket keleti partja mentén csendes kis öblök húzódnak, remek
tengeri panorámával. Koh Sirae ami egy földrengés során pár
méterre eltávolodott a sziget többi részétől, megőrizte száz évvel
ezelőtti állapotát, természeti szépségét. Kis falvak, ananász-, banánés kókuszültetvények között juthatunk a sziget keleti fokára, ahol
csend, nyugalom és kristálytiszta víz van, csodálatos panorámával.
A kobaltkék tengerben a láthatáron úszó kis szigetek látványa
felejthetetlen.
Túránkat azok számára ajánljuk, akik a nyugati part turista központjain, az egységcsomagként összeállított
szabványtúrák látnivalóin kívül többet is akarnak. Azoknak, akik kicsit jobban meg akarnak ismerkedni Phuket,
az Andamán-tenger gyöngye igazi látnivalóival. Mindenkit más program, látványosság érdekelhet a szigeten,
ezért összeülünk, közösen megbeszéljük azt a programot, ami az Ön érdeklődésének legjobban megfelel.
Kirándulásunknak ezért csak két fix programpontja van. Az első az indulás a reggeli után, a második a
visszaérkezés a szállodába késő délután. Általában Phuket déli részéről indulunk északnak, útközben
meglátogatjuk a megbeszélt helyeket, de semmi sem előre meghatározott, eldöntött. Ha útközben kiderül,
valami újabb érdekes, izgalmas dolog, belevesszük a programba. De általában az előre betervezett látogatások
egy része nem fér bele, mert mindehol addig maradunk, ameddig Ön akarja, amíg érdekli az adott hely. Ha
többet akar megtudni róla, mi szívesen rendelkezésére állunk! Mi már itt vagyunk otthon. Megismertetjük
mindazokkal a részletekkel, színes történelmi eseményekkel, amit Phuket 30 ezer éves története kínál, a
népművészetek, a thai konyha érdekességeivel és mesterfogásaival. És még sok minden mással. Csak kérdezzen
bátran! Közösen összeállítjuk azt a programot, ami igazán emlékezetessé teszi kikapcsolódását Phuketen!
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PHUKETI IDEGENVEZETÉS MAGYARUL

Ha Ön idegenvezetőt fogad, nyilván azért teszi, mert érdekli Thaiföld
csodálatos kultúrája, másképpen és mélyebben szeretné megismerni, az
Ön igényeire szabva, magyarul.
Thaiföld megismerése saját anyanyelvünkön a legszebb élmény! Ezért
javasoljuk, éljen ön is a lehetőséggel, válassza a mi magyar
idegenvezetésünket Phuketen is!
Phuket és környező szigetvilágának összterülete kb. akkora, mint a
Duna-Tisza köze. Ezen a hatalmas területen minden van, amit a trópusi
természet és az évi 6 millió látogató fogadására tökéletesen felkészült
"turistaipar" nyújtani képes. A szolgáltatások angol nyelven mindig
elérhetők, de magyarul és jó minőségben csak korlátozottan.

Egynapos kirándulások: Vannak olyan programok, ahol egyszerűen nem szükséges magyar nyelvű
idegenvezetés, mert a szó a természeté, és semmi újat, érdekeset sem tudunk hozzátenni a látnivalókhoz. Ilyen
esetekben az angol kísérettel induló kirándulásainkat ajánljuk, mert véleményünk szerint magyar
idegenvezetőnk csak egy kellemes szabadnapot élvezhetne, természetesen, az Ön költségén, semmi lényegeset
nem tudna nyújtani cserébe. Tipikusan ilyenek az egy napos "speedboat"-os kirándulások. DE, természetesen,
ezek a kirándulások is kérhetők magyar idegenvezetéssel is.
Esti programok, kalandprogramok: Ezek egy része szintén nem igényel magyar idegenvezetést, mert
komplett esti szórakoztató programok. Más részük (például a Siam Niramit a belső skanzen látnivalóihoz
kapcsolható érdekes információk miatt) olyan, ahol van mit ismertetni, van mivel kibővíteni a programot.
Többnapos programok: Ezekhez mindenképpen javasoljuk a magyar nyelvű idegenvezetést. Az utak
szárazföldi vagy tengeri nemzeti parkokba vezetnek, ahol rengeteg az érdekes látnivaló, amik egy részét
magunktól meg sem találnánk. Néha elég pár száz métert arrébb menni az eredeti útvonaltól, és máris valami
különleges helyre juthatunk. Ebben (is) segít magyar nyelvű idegenvezetésünk.
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PHUKET MAGYARUL PROGRAM AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

Az utóbbi 3 év több mint 3.000 vendégével szerzett tapasztalataink és az ő javaslataik, kívánságaik
alapján állítottuk össze ezt a programot.
Amikor Ön összeállítja phuketi nyaralását, a rendelkezésére álló anyagi kerethez megfelelő legjobb
szállást szeretné kiválasztani. Bizonyára érdeklődik a pihenés közben elérhető, az Ön érdeklődési köréhez
legjobban illő kirándulások, programok egyéb szórakozási lehetőségek iránt is. Lehetőleg magyarul, de
mindenképpen olyan nyelven, amit Ön megért. Ez eddíg rendben is van. De..
Biztosan gondolt már arra is, mi történik akkor, ha valami baj történik itt?
• Eltűnik a szállásfoglalása, nem azt a szobát, szolgáltatást kapja, amit megrendelt… Egyszerűen a szállás
nem olyan, amit a hirdetésben látott...
• Megint csődbe megy valaki. Légitársaság, utazási iroda, törlik a járatot, egyebek...
• Megbetegszik a gyerek, megfájdul a foga, kellemetlen éjszakákat tölt a mellékhelységben, mert evett
valamit...
• A szomszédos hotelszoba "túlságosan multikultúrálissá" válik, és hallgathatja az orosz, kínai vagy indiai
nyelvet vagy tánczenét egész éjszaka, ha akarja, ha nem...
• A bérelt motornak, autónak nincs biztosítása, és elkapja a közúti ellenőrzés...
• Eltűnik az útlevél, felszívódik valahol a kamera, kiürül a szobaszéf...

Számos dolog történhet, és tapasztalataink szerint meg is történik utasaink egy részével. Szerencsére csak
kevesekkel, de akkor is...
Ezeknek a problémáknak a megoldására és a lehető legjobb nyaralás, pihenés, szórakozás összeállítására
találtuk ki Phuket magyarul programunkat, ami igazából tartalmazza:
• érkezési transzfert, az előforduló útlevél, poggyász problémák kezelésével együtt,
a szállás és a foglalás személyes, érkezés előtti ellenőrzését, szállodai bejelentkezés intézését,
• helyszíni programkonzultációt és a program megrendelésének intézését,
• 24 órás hotline telefonos elérést,
• orvos biztosítását, kórházi kezelés esetén az orvosi tolmácsolást,
segítséget rendőrségi problémák esetén (események bejelentése, jegyzőkönyv felvétele stb.)
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PHUKETI TRANSZFEREK MAGYARUL
Utasaink nagy része a Phuket Nemzetközi repülőtérre érkezik,
és innen is indul tovább. De egy részük, attól függően, hogy
honnan érkezik vagy mi a következő célállomása, busszal vagy
hajóval is jöhet.
Phuketi magyar nyelvű transzferünk mindhárom csoport
számára elérhető, egész évben, a nap 24 órájában. Akár a reptér,
akár a buszpályaudvar, akár a kompkikötő, érkezésekor ott
várjuk, elutazáskor oda visszük.

A transzfer magyar nyelvű asszisztenciával, a gépjármű személyszállítási engedéllyel, utas- és
balesetbiztosítással és hivatásos thai sofőrrel rendelkezik.
A flotta, ami az Ön rendelkezésére áll:
1- 3 fő: Limousine
4-12 fő: Toyota Commuter Deluxe
VIP 1:
Nissan Teana
VIP 2: Mercedes Ben
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1. FANTASEA SHOW

A mai estén Thaiföld, de talán Délkelet-Ázsia legismertebb esti szórakoztató parkjába visszük el Önt. Ez a
leghíresebb phuketi, teljes estés szórakoztató program. Megnyitása óta a Fantasea látogatók millióit fogadta.
Programjainak, látnivalóinak leírása szinte lehetetlen, ezért csak néhány témát szeretnénk megemlíteni.
Ahogy a késő délután átadja helyét az estének, úgy ragyognak fel a park fényei. A fák ágai közt megbújó
fényfüzérek szikrázása, az épületekből kiszűrődő, színes fényfoltok, a gázfáklyák lobogása, a kandeláberek
fénygömbjei, a kis bárok asztalainak gyertyafényei, az Elefántpalota homlokzatára vetített fényjáték, az arany és
a színes falfestmények csillogása örök élmény marad.
Az este fénypontja a show műsor az Elefántpalotában. Már a bejáratnál meglepetés fogad. A thai és indiai
mitológia rémisztő jelmezeibe öltözött alakjaival, elefánt bébikkel és kölyöktigrisekkel fényképezkedhetünk.
Helyünket elfoglalva megkezdődik a műsor.
Van úgy, hogy egyszerre egy tucat elefánt is szerepel a hatalmas színpadon, van úgy, hogy körülöttünk,
mellettünk vonulnak fel a színpadra a tűztáncosok, és egyszer csak felettünk jelennek meg a foszforeszkáló
fényekbe öltözött légtornászok.
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Kényelmes fotelszékekből élvezhetjük a másfél órás előadást. Jegyünk a legtökéletesebb rálátást biztosító
golden seat. Pontosan ott ülünk, ahonnan a színpadon, a színházterem két oldalán és a fejünk felett a levegőben
lejátszódó előadást a legtökéletesebben élvezhetjük. A műsor részleteit leírni szinte lehetetlen. Nem véletlen,
hogy megnyitása óta a show minden évben elnyerte a világ legjobb show műsorának nagydíját. A történet ősi
időkbe visz vissza, egy hajdan volt mitikus irányság idejébe. Egy ifjú herceg és csodatévő elefántja, Kamala
történetét meséli el szinte leírhatatlan zenés, táncos, fényjátékokkal átszőtt történetben.
.
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2. SIAM NIRAMIT

1991-es megnyitása óta, a Siam Niramit Thaiföld egyik leghíresebb és legmagasabb színvonalú esti
szórakoztató műsorává vált. Előadásai Bangkokban és Phuketen tekinthetők meg. Mint minden esti
szórakoztató park, a Siam Niramit is több, egymásra épülő témát kínál. Az első a Skanzen. Itt Thaiföld négy fő
tájegységének jellemző építészetét, hagyományos kultúráját, népművészetét, táncait, dalait, ételeit ismerhetjük
meg. Remek szórakozás a szabadtéri színpadok zenés-táncos bemutatója. Ez a kora esti barangolás remekül
előkészíti a kövezkező lépést, a vacsora elfogyasztását. Széles választékból, „all you can eat” módon
válogathatunk. Az est fénypontja a történelmi show. Fantasztikus díszletek, kosztümök, fények és 8 remek szín,
amelyek Thaiföld történelmek, kultúrájának elemeit mutatják be az első rész a tájegységek történelme (The
North – Ancient Kingdom of Lanna... The South Seas – Traders form Everywhere... Issan, The North-East –
Legacy of Khmer Civilization... The Central Plains – Ayuthaya the Mighty Capital...). A második rész a
buddhista hitvilág három fő elemét mutatja be (The Fiery Hell... The Mythical Forrest of Himapaan... The
Blissful Heaven...). Az előadás zárószine egy kavargó forgatag ami Thaifüld leghíresebb hagyományos
ünnepeit, fesztiváljait mutatja be (Journey Though Joyous Festivals...).
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3. SIMON CABARET

Hát igen... Ez a programajánlatunk a legmegosztóbb mind között. Vendégeink nagy része azonnal, kerekperec
kijelenti,hogy: „Ő aztán nem. Ilyen fertőt ő soha...” Érdekes, hogy legtöbbjük aztán, négyszemközt elmondja:
„Izé... Nagyon szeretném megnézni, de az asszony..., szóval, ne tudjon róla... Hiába, Ázsiában a legjobb nők
mindig férfiak...”. Ez a hozzáállás teljesen érthető. Nyugati kultúránk tökéletesen kirekesztő, mindennel
szemben, ami kicsit más, mint a társadalmi elvárások. Ázsia azonban más, soha nem veszítette el a toleranciáját
azokkal szemben, akik valahol a tisztán férfi és a tisztán nő között helyezkednek el. Sőt, megbecsült helyük van
a társadalomban. Különleges érzékenységük, odaadásuk miatt a karitatív és egészségügyi szektorban, az alkotó
és előadóművészetekben a legmegbecsültebb helyet foglalják el.
Az ő különleges tehetségükre épül a Simon Cabaret műsora, ami egy hagyományos francia „Cabaret”.
Színvonala páratlan, kenterbe veri a Folies Bergère és a Moulin Rouge műsorát. A show tíz remek táncképben
mutatja be a kabaré világának legjobb jeleneteit (Aresaan... Barbie girl... Brasil... Burlesque... Chinese... India...
Korea... Mei Hua... One man one woman... Simon)
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PHANG NGA ÖBÖL – JAMES BOND TÚRÁK

A mai nap a Phang Nga öböl igazán különleges ökoszisztémájában teszünk egy napos hajókirándulást. A Phang
Nga-öböl egy 400 km²-en elterülő öböl az Andamán-tengerben a Maláj-félsziget és Phuket szigete között. 1981ben az öböl nagy részét nemzeti parkká nyilvánították, Au Phang Nga Nemzeti Park néven.
Tízezer évvel ezelőtt, amikor a tenger szintje még alacsonyabb volt, száraz lábbal át lehetett itt kelni a mai
Maláj félszigetről a mai Phuket sziget területére. Azóta sekély tenger borította el a tájat, ahol számos különleges
madár és halfaj, valamint különleges emlősök, majmok élnek, egészen valószínűtlen sziklaalakzatok között.
Ezeket fogjuk látni utunk során. Különleges élmény lesz a szigetek barlangjaiban, belső mangrove mocsaraiban
tett kajakos kirándulás is. A másik különleges látványosság Panyee szigete, egy igazi muszlim falu a tengeren.
Mecsetet sok helyen láthatunk, de tengerre, cölöpökre építettet nem nagyon. A turisták többsége James Bond
miatt látogat ide, mert az Aranypisztolyos Férfi egy részét itt a szigeteken forgatták.
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Programunk:
Reggeli után érkezik buszunk, ami a kirándulás kezdetéhez, az Ao Po
kikötőhöz visz. Itt szállunk fel panoráma fedélzetes kirándulóhajónkra, ami
végigvisz túránk állomásain. A hajón teljes ellátást kapunk, a legalább 10
fogásból álló ebéd a hajókonyhán készül, amit meg is látogathatunk. Az út
során a kávé, tea, üdítő és gyümölcs fogyasztás korlátlan.

Programjaink
1. A 4 sziget program
Első állomásunk: Hát… Ez attól függ… Majdnem az egyenlítőn vagyunk, így az apály-dagály szintkülönbség
akár a két métert is elérheti, naponta kétszer. Ezért az út sorrendjét is ez határozza meg. Dagálykor egyszerűen
nem tudunk bekajakozni a belül kivájt szigetek (hongok) belsejébe és barlangjaiba. De ez nem gond, mert
mindenhova eljutunk, csak a sorrend változik. Délután az idő már igen meleg, még akkor is, ha az öbölben
mindig fúj a szél. Ezért visszafelé megállunk egy kellemes fürdőzésre, kajakozásra a Lawa sziget valamelyik
kis, elzárt öblében. Innen indulunk vissza a kikötőbe, ahol már vár a busz, ami visszavisz bennünket a
szállodába.

2. Az 5 sziget program
Programunk állomásai azonosak a 4 sziget program állomásaival, az alábbi kiegészítéssel: Egy biztos, a
Panyee sziget, a muszlim falu különleges élmény lesz! Hajónk megáll a James Bond szigetnél, mi átszállunk
egy long-tail boat-ba és kb. 20 perces tengeri utat teszünk meg gyönyörű szigetek és mangrove mocsarak között
Panyee szigetéig. Visszafelé ugyanúgy. Csónakunk kitesz a James Bond szigeten, majd visszavisz hajónkra.

Túránk állomásai:
Panak sziget: Koh Panak a Phukethez legközelebb eső és legnagyobb sziget, amit
meglátogatunk. Egyben a legtitokzatosabb. Száraz vagy vízzel teli barlangok csodálatos
cseppkövekkel, belső sziklakatlanok, bennük mangrove mocsarak találhatók.
Csodálatosak a sziget tenger mardosta szikláin kialakult függő cseppkövek, kisebb
bemaródások. Ezek mentén „kameratávolságra” haladunk el, majd megállunk a
legnagyobb, a szigetet teljesen átfúró tengeri barlangrendszer bejáratánál és kajakra
szállunk. Thai evezősünk végigvisz bennünket a barlangrendszeren. A sziget egyik
oldalán be, a másikon ki. Majd ismét hajóra szállunk és indulunk tovább a következő
szigetre.
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Hong sziget: Koh Hong neve egyszerűen mindent elmond a szigetről. A hong egyszerűen
„szobát” jelent. Ezekből rengeteg van a szigeten. Ezek közül sok tengeri kijárattal is
rendelkezik. Ezek az árapály által naponta kétszer elöntött barlangok szállítják a tenger
vizét a „szobákba”, ahol csodálatos belső mangrove mocsarak alakultak ki, fantasztikus
növény és állatvilággal. Mangrove erdő, hatalmas fák, madarak, rákok és a vízbe nyúló
gyökerekre kapaszkodó, tüdőshalak, szalamandrák, madarak, majmok, pillangók, bogarak.
Egy ilyen varázslat bejáratánál áll meg hajónk. Ismét kajakra szállunk és

evezősünk bevisz bennünket a belső lagúnába.

Panyee sziget ( Muszlim falu): Koh Panyee neve annyit jelent: a zászló szigete.
Körülbelül 200 évvel ezelőtt három nagy halász család határozta el, hogy elindul
Indonéziából a tengeren át új hazát keresni. Egy helyet, ahol sok a hal, tiszta a víz és van
elég hely egy nyugodt, békés életre. Megegyeztek, hogy aki megtalálja, az kitűz egy
zászlót a sziget legmagasabb csúcsára, hogy a többiek is csatlakozhassanak hozzá. Ennek
a három családnak leszármazottai, mintegy 2.000 ember, több mint háromszáz családban
él ma ezen a csodálatos helyen, zárt muszlim közösségben. A sekély tengerbe épített,
változatos stílusban épített cölöpházakból álló falu csodálatos látvány, remek fotó téma is.
Sétánk során meglátogatjuk a mecsetet, a tengeri múzeumot, az iskolát. Végigsétálunk a
fedett bazáron (ahol muszlim közösség él, ott mecset és bazár mindig van…). Itt
kedvünkre válogathatunk a népművészet és a méltán híres thai gyöngy termékeiből.
Megízlelhetjük a sajátos indonéz-thai-muszlim ízekből kevert helyi ételeket is. Sétánk végén, a sziget túloldalán vár csónakunk, ami
visszavisz a James Bond szigetre.
James Bond sziget: Eredeti nevén Koh Tapu, az Aranypisztolyos Férfi, az egyik
legsikeresebb James Bond film forgatási helyszíne. Ez volt a „főgonosz” lakhelye. Sétánk
során megismerkedhetünk a forgatási helyszínekkel, a James Bond sziklával és más
érdekes helyekkel. Egy kanyargós sziklaösvényen végighaladva, ahol remek kilátó és fotó
helyek vannak, átmegyünk a sziget túloldalára, ahol nincs semmi más, csak egy kis öböl.
Nincs itt semmi, csak tenger, homok és fantasztikus szikla formációk. Visszatérve az
indulási oldalra a bazárban vásárolhatunk, fényképezhetünk, vagy megnézhetjük a
sziklatemplomot. Csónakunk itt vár ránk, visszavisz hajónkra, ahol már készen vár minket
az ebéd.

Lawa sziget: Koh Lawa a legkisebb, de legvadregényesebb tagja a szigetcsoportnak.
Függőlegesen leszakadó mészkőfalak, amik kis zárt öblöket vesznek körül, amelyekhez
semmilyen más út nem vezet, csodálatos mészkő alakzatok, a sziklák oldalát különböző
színekre festő, a napfényben szikrázó kristályfelületek, a sziklákra kapaszkodó fák, a
tengerszinten nyíló barlangok. Itt keresünk egy kis öblöt, ahol hajónk horgonyt vet.
Úszhatunk a tengerben, kimehetünk az öböl partjára, vagy kajakba ülhetünk és
barangolhatunk a sziklák között és a víz fölé nyúló, függő cseppkövekkel díszített
sziklapárkányok alatt.
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PHI-PHI NEMZETI PARK

46 kilométerre Phukettől délkeletre, a Malaka szorosban fekszik egy 6 festői szigetből szigetcsoport, a Phi-Phi
szigetek. Neve maláj eredetű, bizonyára az erre járó és a szigeteken megtelepedő maláj halászoktól kapta.
Annyit jelent: szürke mangrove. A szigetek partjai mentén található fehér homokos öblök, az égbeszökő, több
száz méteres mészkősziklák, a háborítatlan erdők, a kristálytiszta víz, a korallzátonyok nyüzsgő állatvilága
méltán tette Phi-Phi-t Thaiföld legismertebb turista paradicsomává.
Néhány kis szigetén halászfalvak találhatók, de itt sem él több mint 100 lakos, ma sem. Legnagyobb szigete
Koh Phi-Phi Don viszont nyüzsgő üdülő paradicsommá vált. Az eldugott öblökben lapuló kis szállásoktól a
legnagyobb luxus üdülő központokig, a nyüzsgő éjszakai életig minden megtalálható itt.
Szerencsére a többi sziget szinte lakatlan és megőrizte természeti szépségét. Ezekre a helyekre csak vizi úton
lehet eljutni. Hajótúránk végiglátogatja a legismertebb szigeteket és öblöket. Megismerteti Önt a szigetek vizi
világával is. Ezerféle hal, tengeri teknős, rákfajta található itt. Ezekkel közelebbi kapcsolatba is kerülünk, mert
nem félnek az embertől. Amint a vízbe lépünk, azonnal színes halak kavargása vesz körül.
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Alap programunk:
Kora reggel indulunk a szállodából az Asia Marina kikötőbe. Itt hajóra szállunk és elindulunk Phi-Phi felé. Elő
állomásunk azonban még nem Phi-Phi, hanem egy másik gyöngyszem, Hoh Khai Nai szigete. Innen indulunk
tovább a következő útvonalon: Majom part – Sam Had – Phi-Phi Don szigete egy kellemes ebéddel és sétával a
Ton Sai öbölben – Viking barlang – Pileh lagúna – Loh Samah öböl – Maya öböl. Innen visszatérünk Phuketre.
Deluxe programjaink:
PhiPhi problémák. PhiPhi a kötelező látnivalók között van, ezért a főszezonban napi több ezer látogató keresi
fel. Évente kb. 1 millió. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy vannak olyan napok, amikor a normál túra
során, legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudunk mindent biztosítani. Ha több száz hajó egyszerre rohanja
meg Ton Sai éttermeit, akkor tumultus van. Ezért összeállítottunk egy nagyobb választékot. Normál (és
általában) jó minőségű alapprogramjaink mellett, vannak Deluxe programjaink is. Ezek ára természetesen kicsit
magasabb, mint az alapprogram.
A Deluxe programokban van két választási lehetőség is. Kiválaszhatjuk, hogy a Bambusz szigeten (Koh Mai
Phai) vagy a gyönyörű apró Tojás szigeten (Koh Khai Nui) szeretnénk-e fürdeni, szkorkelezni.

Túránk állomásai:
Koh Khai Nai: Apró korallsziget a semmi közepén. Nincs itt semmi más csak hófehér
homok, néhány pálmafa, egy kisebb sziklacsúcs és a csodálatos tenger. A sekély vízben, a
sziklák között és a szigetet övező korallzátony felett nyüzsgő „halvilág”. Ideális hely a
snorkelezésre, nemcsak a part mentén, de kicsit mélyebbre is hatolhatunk a vizi világba a
zátonyok között, melyek csak 10-20 méterre vannak a homokparttól.

Majom part: Száz méteres függőleges mészkősziklákkal övezett, mindentől elzárt

öböl. Kizárólagos lakói a majmok, amik a sziklafalakon növő fákon, az öblöt körülvevő
erdőben élnek. Régebben vadon, ma már inkább csak a turistákból. Remek szórakozás a
parton csapatostul mászkáló majmok etetése, a fényképzés. De, azért vigyázzunk velük!
Rengeteg szemüveg, táska, mobil telefon bánta már a túl közeli barátkozást.
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Sam Had: Talán ez a szigetek legbőségesebb korál hal termő vidéke. Itt állunk meg egy
kis pihenésre, úszásra, snorkelezésre. Természetesen fotózásra, videózásra is.
Dobjunk pár kenyérmorzsát a vízbe és megláthatjuk, milyen nyüzsgés keletkezik azonnal.
Vegyünk fel egy maszkot és bátran merüljünk közéjük. De, vigyünk magunkkal egy szelet
kenyeret is! Színes korál halak százai fognak körénk gyűlni és vidáman falatozni belőle.

Ton Sai öböl. Phi Phi Don a legnagyobb sziget legnagyobb és legforgalmasabb
turistaközpontja ez az öböl. Pálmafás tengerparti sétány, szállodák, bevásárló utcák, kis
ajándék pavilonok, bárok és éttermek sorakoznak a sétány mentén. A turista központ a
teljes keskeny homoksávot elfoglalja a két határoló hegy között, másik oldalán a Loh
Dalam öböllel. Itt állunk meg ebédelni egy helyi étteremben. Az ebéd után alkalmunk lesz
egy rövid pihenőre, fürdésre, barangolásra is.

Viking barlangok. Nem, a vikingek nem jártak erre…A barlangok igazi neve sem
viking, hanem Tham Phaya Nak, amit Naga a buddhista történet kígyója után kapott.
Angol neve onnan ered, hogy ebben a történelem előtti korok óta lakott barlangban
hajókat ábrázoló barlangrajzok találhatók. Legnagyobb érdekessége a fecskefészek, ami a
keleti konyha híres afrodiziákuma, és a világ egyik legdrágább étele. A barlangi fecskék
fészkeinek „szüretelése” komoly iparág. Mindenfelé láthatók a munka bambuszlétrái és
állványai.

Pileh laguna. Phi Phi Leh szigetének igazi ékköve ez a hosszan elnyúló függőleges
sziklafalakkal határolt öböl. Másfél méter mély, türkizkék és meleg vize kiválóan
alkalmas a fürdésre, snorkelezésre. A sziklafalak ki öbleiben, apró barlangbejárataiban
hemzsegnek a színes apró halak. A lapos tengerfenék tele van szebbnél szebb
sziklanövényekkel, tengeri rózsákkal. Izgalmas látvány a lagúnát a Maya öböllel
összekötő sziklajárat is. Nincs itt más, csak tenger és sziklák, halak és a meredek
sziklafalakra kapaszkodó növények.
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Loh Samah öböl. Talán ez a szigetek legbőségesebb korál hal termő vidéke. Itt állunk
meg egy kis pihenésre, úszásra, snorkelezésre. És természetesen fotózásra, videózásra is.
Dobjunk pár kenyérmorzsát a vízbe és megláthatjuk, milyen nyüzsgés keletkezik azonnal.
Vegyünk fel egy maszkot és bátran merüljünk közéjük. De, vigyünk magunkkal egy szelet
kenyeret is! Színes korál halak százai fognak körénk gyűlni és vidáman falatozni belőle…

Maya öböl. Kirándulásunk utolsó állomása talán legismertebb természeti látványosság,

a Maya öböl. Nem véletlen, hogy ezt választották a Part című film fogatási helyszínéül! A
kör alakú, kristálytiszta vizű, fehér korallhomokos partú öblöt hatalmas mészkő
sziklakaréj veszi körül. Árnyas ösvények indulnak a parti erdőbe, ahol pár perc séta után
remek kilátóhelyekre érkezünk. Ezek közül a legszebb a Pileh lagúna látványa, ami egy
hatalmas sziklaboltozaton keresztül tárul elénk.

Túránk állomásai képekben:
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SIMILAN NEMZETI PARK

50 kilométerre Thaiföld nyugati partjától, az Andaman tenger közepén található a Similan szigetcsoport kilenc
szigete. Északról délre haladva, mintegy gyöngysor, helyezkednek el az apró, jórészt lakatlan szigetek. Nevét,
ami maláj eredetű, a legdelibb szigeteken élő nomád tengeri halásztörzsekről kapta. Jelentése egyszerűen:
kilenc.
A szigetek élővilága egyedülállóan gazdag. Vizi világában ezerféle hal (igen, cápa is…), tengeri teknősök,
rákok találhatók. Ezekkel közelebbi kapcsolatba is kerülünk, mert nem félnek az embertől, ezért, amint vízbe
lépünk, azonnal színes kishalak kavargása vesz körül. A szigeteken sok ritka növény és madárfaj él. Kanyargó
sziklaösvényeken juthatunk el az öblök feletti kilátókhoz. Felettünk tengeri sasok és egyéb vizimadarak, a
szigetek különleges galambfajai köröznek.
Ezek a természeti szépségek teszik a Similan szigetcsoportot Délkelet-Ázsia legszebb és leglátványosabb
tengeri nemzeti parkjává.
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1 napos programunk:
Kora reggel indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Lak Nemzeti Parkba, Tap
Lamu kikötőjébe. Itt hajóra szállunk és megkezdjük barangolásunkat a Similan Nemzeti Park
szigetvilágában. Programunk állomásai: Koh Ba-ngu – Koh Similan – Koh Payu – ebéd és délutáni
strand program Koh Miang-on, majd visszaindulunk Phuketre.

2 napos felfedező programunk:
1. Nap:
Kora reggel indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Lak Nemzeti Parkba, Tap Lamu
kikötőjébe. Itt hajóra szállunk és megkezdjük 2 napos barangolásunkat a Similan Nemzeti Park
szigetvilágában. Első napunk állomásai: Koh Ba-ngu – Koh Similan – Koh Payu – ebéd és délutáni strand
program Koh Miang-on – Vacsora, utána éjszakai tengeri szafari – Éjszakai szállás kempingünkben.
2. nap:
Reggeli után elindulunk utolsó napi programunkra: Koh Koh Payu – Koh Miang. Ebéd és délutáni szabad
program, majd visszaindulunk Phuketre.

3 napos kemping és felfedező programunk:
1. Nap:
Kora reggel indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Lak Nemzeti Parkba, Tap Lamu
kikötőjébe. Itt hajóra szállunk és megkezdjük 3 napos barangolásunkat a Similan Nemzeti Park
szigetvilágában. Első napunk állomásai: Koh Ba-ngu – Koh Similan – Koh Payu – ebéd és délutáni strand
program Koh Miang-on – Vacsora, utána éjszakai tengeri szafari – Éjszakai szállás kempingünkben.
2. nap:
Reggeli után tovább indulunk a második nap szigeteire: Koh Ha – Koh Hook – Koh Miang. Ebéd és
délutáni szabad program. Vacsora, utána éjszakai tengeri szafari. Éjszakai szállás kempingünkben.
3. nap:
Reggeli után elindulunk utolsó napi programunkra: Koh Koh Payu – Koh Miang. Ebéd és délutáni szabad
program, majd visszaindulunk Phuketre.
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Túránk állomásai képekben:
Amikor elkészítjük programleírásainkat, részletesen ismertetjük az általunk felkeresett helyeket,
látványosságokat. Azonban, Similan túráinknál ez nem működik. Fotók és videók milliói találhatók az
interneten erről a természeti csodáról. Mi sem tehetünk mást, mint megmutatunk nyéháyn öblöt, fantasztikus
természeti részletet, a halakat és a naplementét. (Utóbbit, sajnos, csak több napos programjaink során tudjuk
megmutatni Önnek...)
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KRABI TENGERI NEMZETI PARK

Krabi gyönyörű tengerpartja 132 kisebb-nagyobb szigettel övezett. Ezek jó része nemzeti parkok része, így
komoly védettséget élvez. A szigetek partjai mentén található fehér homokos öblök, az égbeszökő, több száz
méteres mészkősziklák, a háborítatlan erdők, a kristálytiszta víz, a korallzátonyok nyüzsgő állatvilága méltán
tette Krabi szigetvilágát Thaiföld egyik legszebb pihenő paradicsomává. A szinte lakatlan kis szigetek
megőrizték természeti szépségüket. Ezekre a helyekre csak vízi úton lehet eljutni. Hajótúránk végiglátogatja a
legismertebb szigeteket és öblöket. Megismerteti Önt a szigetek vizi világával is. Ezerféle hal, tengeri teknős,
rákfajta található itt. Ezekkel közelebbi kapcsolatba is kerülünk, mert nem félnek az embertől. Amint a vízbe
lépünk, azonnal színes halak kavargása vesz körül.
A Raley félsziget szép tengerpartjai szárazföldön is megközelíthetők. Itt hosszú, puha, fehér homokos,
pálmafákkal övezett strandok húzódnak. Különös érdekesség a Phra Nang barlangtemplom, amit szintén
meglátogatunk kirándulásunk során.
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Programunk:
Korai reggeli után busszal indulunk a Rassada kikötőbe. Hajóra szállunk és elindulunk Krabi felé. Megérkezve
a Nopparat Thara öbölbe, átszállunk gyorshajónkra és megkezdjük barangolásunkat Krabi gyönyörű szigetei
közt. Késő délutánig maradunk, majd visszatérünk Phuketre. Kirándulásunk állomásai: Csirke sziget – Si sziget
– Waek öböl (Tap és Mor sziget) – Poda sziget – Railay öböl (ebéd) – Phra Nang barlang – Ao Nang öböl.
Kirándulásunk színhelyei:
Amikor elkészítjük programleírásainkat, részletesen ismertetjük az általunk felkeresett helyeket,
látványosságokat. Azonban, ennél a kirándulásnál ez nem működik igazán. Túl sok a látnivaló. DE,
megmutatunk néhány öblöt, fantasztikus természeti részletet.
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RAYA és a CORAL sziget

Phuket legkeletibb pontjától, a Phanwa foktól délkeletre 12 kilométerre a tengerben fekszik a Raya (Racsa)
szigetcsoport. Nagyobbik szigete Raya Yai (nagy Racsa) az északiabb. Innen 10 kilométerrel délre található
Raya Noi (kis Racsa). Plakettől való távolságuknak köszönhetően a szigetek, a gyönyörű öblök, és a környező
korallzátonyok megmaradtak természetes állapotukban. Ezek a szigetek Phuket legcsendesebb,
legzavartalanabb pihenést biztosító részei. A pálmafákkal és elbűvölő sziklaformációkkal övezett öblök remek
napozó és pihenő helyek. A tengerpartok kristálytiszta, lassan mélyülő vizei, a parttól csak kis távolságra
húzódó korallzátonyai snorkelezésre, búvárkodásra kiválóan alkalmasak. A szigetek erdei ösvényei,
pálmaligetei, kiugró sziklafokokon kialakított kilátói remek lehetőséget biztosítanak a természet kedvelőinek
egy kellemes barangolásra, felfedezésre. A partoktól kicsit távolabb, a mélyebb tenger Thaiföld legszebb
merülőhelyeinek ad otthont, ezért Raya az egyik legkedveltebb búvár központ is Thaiföldön.
A Raya szigetektől keletre fekszik Koh Hae, a Korall sziget. Ugyanazt mondhatjuk el róla, mint a Raya
szigetekről, csak a környék még csendesebb, festőibb és a sziget is nagyobb, ezért sokkal több látnivaló is van
rajta és körülötte a korallzátonyokon. De, ugyanolyan gyönyörű, mint testvér szigetei.
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Alapprogramunk:
Korai reggeli után busszal indulunk Phuket déli csücskébe, a Rawai kikötőbe. Hajóra szállunk és megkezdjük
utunkat dél felé, Raya Yai szigetére. Itt töltjük a délelőttöt, majd tovább indulunk a Korall szigetre. Késő
délutánig maradunk, majd visszatérünk a szállodába. Kirándulásunk állomásai: Raya Yai sziget: Kon Kae beach
– hajótúra és snorkelezés a Ter öbölben – Siam vagy Patok beach (Az időjárástól és a dagálytól függően).
Korall sziget: Ebéd egy helyi étteremben – fürdés, napozás, snorkelezés a Paradicsomban, majd indulás vissza
Phuketre.
Raya vagy Colall – egész napos programok
Korai reggeli után busszal indulunk Phuket déli csücskébe, a Rawai kikötőbe. Hajóra
szállunk és megkezdjük utunkat dél felé,
a kiválasztott szigetre. Megérkezés után az egész nap
rendelkezésünkre áll a napozásra, úszásra, sznorkelezésre. A helyszínen további kisebb programokra
fizethetünk be. Az egész napos „semmittevést” csak egy fínom, a helyi étteremben elköltött ebéd szakítja meg.
A Paradicsomban töltött nap után, délután indulás vissza Phuketre.
Ezek igazi, egész napos

Kiránduláaink színhelyei:
Amikor elkészítjük programleírásainkat, részletesen ismertetjük az általunk felkeresett helyeket,
látványosságokat. Azonban, ennél a kirándulásnál ez nem működik. DE, megmutatunk néhány öblöt,
fantasztikus természeti részletet, a halakat és egyebeket.
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KHAI SZIGETCSOPORT

A Khai szigeteket nem könnyű megtalálni a térképen... Azonban, ha Phuket legvadregényesebb részétől, Koh
Sire-től, keletre elindulunk Kho Yao Yai déli csúcsa felé (Nézzük meg a dolgot a Googe Earth-ben, jó erős
nagyításban! Megéri!), hamarsosan felfedezünk három kis magányos pöttyöt a tengerben. Ezek a Khai
szigetcsoportot alkotó korallszigetek, Koh Khai Nok, Koh Khai Nai és Koh Khai Nui. Nevük a thai nyelven: A
tojás szigetek. Mielőtt kedvelt túrista látványossággá váltak volna, a kis lakatlan szigetek sziklái és fái a tengeri
madarak zavartalan fészkelő helyei voltak. A korallhomokos partok bokrai közt a tengeri teknősök tojásrakó
helyei bújtak meg.
Mára a helyzet erősen megváltozott... A három kis sziget természeti csodái, a napsütésben szikrázó fehér homok,
a kristálytiszta és meleg víz, a lankás partokra felfutó hullámok, a korallzátonyok színes nyüzsgése kirándulók
sokaságát vonzza ide. Az egyik sziget körül a tenger türkizkék, a másiknál sötét kobaltszínű, a harmadiknál
smaragdzöld.
A róluk készített fényképek (persze, ha nincsenek „agyonphotoshoppolva”) nem hazudnak. A szigetek színei
csodálatosak. A homok tényleg hófehér. A tenger élővilága gazdag és nem fél az embertől. Ezért ezek a
szigetek remek snorkelező helyek, a semmi közepén. A sekély vízben, a sziklák között és a szigeteteket övező
korallzátonyok felett nyüzsgő „halvilág”. ideális hely a snorkelezésre, nemcsak a part mentén, de kicsit
mélyebbre is hatolhatunk a Vizi világba a zátonyok között, melyek csak 10-20 méterre vannak a homokparttól.
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Programunk:
Korai reggeli után busszal indulunk a Rassada kikötőbe. Hajóra szállunk, elindulunk és megkezdjük
barangolásunkat Koh Khai szigetei közt. Késő délutánig maradunk, majd visszatérünk Phuketre. Kirándulásunk
állomásai: Koh Khai Nui – Koh Khai Nai (ebéd) – Koh Khai Nok.
Kirándulásunk színhelyei:
Amikor elkészítjük programleírásainkat, részletesen ismertetjük az általunk felkeresett helyeket,
látványosságokat. Azonban, itt ez nem működik igazán. Túl sok a természeti szépség. DE, megmutatunk
néhány partot, mait meglátogatunk.
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A KHAO SOK NEMZETI PARK

Dél-Thaiföld egyik legszebb és érintetlenül megőrzött természeti látványossága a Khao Sok Nemzeti Park.
Földünk legősibb esőerdeje borítja. Hatalmas mészkőcsúcsok törnek az ég felé, mély völgyek, csillogó tavak,
vadvízű folyók, izgalmas barlangok, változatos vadvilág és még sok minden más, amit meglátogathatunk.
Vadvilága változatos, az erdőkben bujkáló szarvasoktól, a tavakban fürdőző elefántokig, Változatos madárvilág,
vagy száz halfaj, pillangók. Több mint ezer állatfaj menedéke ez a hely. Területe 739 km², és itt található a
Chieow Lan Tó, melynek vizét a Ratchaprapha völgyzáró gát duzzasztja. A park területén van Dél-Thaiföld
legnagyobb szűz erdősége, a föld legősibb esőerdejével, ami idősebb és sokkal változatosabb, mint az
Amazonasz esőerdeje. Vadvilága képviselői közt megtalálható a maláj tapír, az ázsiai elefánt, a tigris, a szambar
szarvas, a medve, a guar, a banteng, a serow, a vaddisznó, a disznófarkú makákó, a langúr, a fehér kezű gibbon,
a mókus, a munjak és az egérszarvas. Talán a leghíresebb látnivalója a bua phut, a föld leghatalmasabb virága,
ami a park erdeiben nő.
Fantasztikus hely a nyaralásra, kikapcsolódásra, ami életre szóló élményekkel ajándékozhat meg minket.
Felfedező túráink végigvezetik Önt ezen a gyönyörű vidéken, egyenesen annak szívébe, a nemzeti park
legcsodálatosabb és legkülönlegesebb helyeire.
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1 Napos Programok
1.1 Bambusz tutajjal az őserdőben:
Korai reggeli után indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba. Utunk
során a következő főbb állomásaink lesznek: Kao Lak Kilátó, Cunami Múzeum, Elefánt túra az esőerdőben,
hegyen át, völgyön át és folyókon keresztül, Khao Sok Kilátó. Ebéd egy folyó közeli étteremben.
Bambusztutajozás a Khao Sok folyón.

1.2 Kajakozás a Khai Sok folyón:
Korai reggeli után indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba. Utunk
során a következő főbb állomásaink lesznek: Kao Lak Kilátó, Cunami Múzeum, Elefánt túra az esőerdőben,
hegyen át, völgyön át és folyókon keresztül, Khao Sok Kilátó. Ebéd egy folyó közeli étteremben. Kajakozás a
Khao Sok folyón.

2 Napos Programok
2.1 Cheow Lan Tó felfedező túra – éjszaka a tavon:
1. Nap:
Korai reggeli után induluk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba. Utunk
során a következő főbb állomásaink lesznek: Elefánt tábor és erdei elefánt túra, Kao Sok Kilátó, ebéd egy folyó
közeli étteremben, megérkezés a Chieow Lan tóhoz. Itt long csónakba szállunk, és elindulunk ma esti
szállásunkra, egy a tó vizén úszó faházakból épült szállodába. Csónakutunk a tó vizéből kiemelkedő, erdő
borította szigetecskék, mindentől elzárt öblöcskéken keresztül vezet. Alkonyatkor érünk az úszó szállodához.
Bejelentkezünk, megvacsorázunk. A vacsora után az éj sötétjében visszatérünk a tóra, és részt veszünk egy
éjaszakai csónakos szafarin. A tó, az éjszakai erdők és a fák ágai közt mozgó vagy éppen alvó állatok
megtekintése izgalmas élmény.
2. nap:
Reggel csónakos szafarival kezdünk, majd visszatérünk az úszó szállodába, reggelizni. Reggeli után indul
délelőtti programunk. Csónakkal megyünk szárazföldi kirándulásunk kezdőpontjához. Rövid őserdei séta és
bambusztutaj út után érkezünk a Pakarang (Korall) barlanghoz. Barlangi túránk után visszatérünk szállodánkba.
Ebéd után kijelentkezünk, majd visszaindulunk Phuketre.
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2.2 A Chieow Lan tó felfedezése – éjszaka a dzsungel stállodában:
1. Nap:
Korai reggeli után indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba.
Utunk során a következő főbb állomásaink lesznek: Wat Suwanna Kuha barlangtemplom, látogatás egy
elefánt táborban őserdei elefánt túrával, Kao Sak Kilátó. A Khao sok Nemzeti Parkba érkezésünk után
megkezdődik „igazi” első napi programunk. Megebédelünk, utána kajakozás a Khao Sok folyón.
Megérkezés első éjszakai szállásunkra, az erdei szállodába. Bejelentkezés, esti szabadprogram.
2. nap:
Reggeli a szállodában, majd indulás a délelőtti dzsungel túrára. A kirándulás során földünk legrégibb
esőerdejének útjain barangolunk. Az igazi, érintetlen őstermészet, a trópusi esőerdő, a fák, virágok, a
vadonban élő állatok látványa életre szóló élmény jelent. A barangolás után visszatérünk a szállodába,
ebédelünk, majd kijelentkezünk és visszaindulunk Phuketre.

2.3 A Khao Sok Nemzeti Park – Dzsungel szafari:
1. Nap:
Korai reggeli után indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba.
Utunk során a következő főbb állomásaink lesznek: Wat Suwanna Kuha barlangtemplom, látogatás egy
elefánt táborban őserdei elefánt túrával, Kao Sok Kilátó. A Khao sok Nemzeti Parkba érkezésünk után
megkezdődik „igazi” első napi programunk. Megebédelünk, utána kajakozás a Khao Sok folyón.
Megérkezés első éjszakai szállásunkra, az erdei szállodába. Bejelentkezés, esti szabadprogram.
2. nap:
Reggeli a szállodában, majd indulás a délelőtti dzsungel túrára. A kirándulás során földünk legrégibb
esőerdejének útjain barangolunk. Az igazi, érintetlen őstermészet, a trópusi esőerdő, a fák, virágok, a
vadonban élő állatok látványa életre szóló élmény jelent. A barangolás után visszatérünk a szállodába,
ebédelünk, majd kijelentkezünk és visszaindulunk Phuketre.

2.4 A Khao Sok Nemzeti Park és a Chieow Lan tó – éjszaka a dzsungel hotelben:
1. Nap:
Korai reggeli után indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba.
Utunk során a következő főbb állomásaink lesznek: látogatás egy elefánt táborban őserdei elefánt túrával,
Kao Sok Kilátó. A Khao sok Nemzeti Parkba érkezésünk után megkezdődik „igazi” első napi programunk.
Megebédelünk, utána kajakozás a Khao Sok folyón. Megérkezés éjszakai szállásunkra, az erdei szállodába.
Bejelentkezés, esti szabadprogram.
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2. nap:
Reggeli a szállodában, kijelentkezünk és tovább indulunk a Chieow Lan tóhoz. Itt long tail csónakba
szállunk, és elindulunk mai fő túránkra. Csónak utunk a tó vizéből kiemelkedő, erdő borította szigetecskék,
mindentől elzárt öblöcskéken keresztül vezet. Kora délután érünk egy, a tó vizén úszó faházakból épült
szállodához. Itt megebédelünk, majd egy újabb csónakúttal visszatérünk a völgyzárógáthoz. Innen indulunk
vissza Phuketre.

3 napos Khao Sok és Chieow Lan Programunk:
1. Nap:
Korai reggeli után indulunk észak felé Phang Nga tartományon keresztül a Khao Sok Nemzeti Parkba.
Utunk során a következő főbb állomásaink lesznek: Kao Lak Kilátó (kávészünet), Cunami Múzeum. A
Khao sok Nemzeti Parkba érkezésünk után megkezdődik „igazi” első napi programunk. Elefánt túra az
esőerdőben, hegyen át, völgyön át és folyókon keresztül. Ebéd egy folyó közeli étteremben. Kajakozás a
Khao Sok folyón. Megérkezés első éjszakai szállásunkra, az erdei szállodába. Bejelentkezés, esti
szabadprogram.
2. nap:
Reggeli a szállodában, majd indulás a délelőtti dzsungel túrára. A kirándulás során földünk legrégibb
esőerdejének útjain barangolunk. Az igazi, érintetlen őstermészet, a trópusi esőerdő, a fák, virágok, a
vadonban élő állatok látványa életre szóló élmény jelent. A barangolás után visszatérünk a szállodába,
ebédelünk, majd kijelentkezünk és továbbindulunk a túra fénypontjához, a Chieow Lan tóhoz. Itt long
csónakba szállunk, és elindulunk ma esti szállásunk, egy a tó vizén úszó faházakból épült szállodába.
Csónak utunk a tó vizéből kiemelkedő, erdő borította szigetecskék, mindentől elzárt öblöcskéken keresztül
vezet. Alkonyatkor érünk az úszó szállodához. Bejelentkezünk, vacsorázunk. A vacsora után az éj
sötétjében visszatérünk a tóra, és részt veszünk egy éjszakai csónakos szafarin. A tó, az éjszakai erdők, a fák
ágai közt mozgó vagy éppen alvó állatok megtekintése izgalmas élmény.
3. nap:
Reggel csónakos szafarival kezdünk, majd visszatérünk az úszó szállodába, reggelizni. Reggeli után indul
délelőtti programunk. Csónakkal megyünk szárazföldi kirándulásunk kezdőpontjához. Rövid őserdei séta és
bambusztutaj út után érkezünk a Pakarang (Coral) barlanghoz. Barlangi túránk után visszatérünk
szállodánkba. Ebéd után kijelentkezünk, majd visszaindulunk Phuketre.
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Helyek és programok. Útközben a Khao Lak és a Khao Sok Nemzeti Parkban:
Kilátók, programok útközben:
Khao Lak Kilátó. Utunk hosszú, amíg eljutunk a Khao Sok-ba. Ennek
során több hasonló gyönyörű helyen is megállunk egy kis pihenésre,
kávézásra. Ezek közül az egyik legszebb, a Khao Lak Nemzeti Park egyik
tengerparti kilátója.

Khao Lak Cunami Múzeum. A 2004. decemberi, több százezer életet
követelő cunami pusztításának nyomai mára már nagyrészt eltűntek.
Emléke azonban megmaradt az azt átélők emlékeiben. A természet
megzabolázhatatlan romboló erejének borzalmas példája az, amit itt
láthatunk. Leírni ezt nem lehet, de, amint megállunk itt, azonnal
megérezzük, mi történt, mi történhetett itt, ami pár perc alatt több ezer
életet követelt. A Khao Lak öböl az a hely, ahol négyezer életet követeltek
a partra törő hullámok, és a helyiek még ma sem építkeznek itt, mert
zzerintük az áldozatok szellemei még itt kísértenek.

Wat Suwanna Kuha, a barlangtemplom. Utunk hosszú, amíg eljutunk a
Khao Sok-ba. Ennek során több gyönyörű helyen is megállunk egy kis
pihenésre, kávézásra. Ezek közül az első egy fantasztikus barlangtemplom,
melynek parkjában szabadon élnek a templomhoz, látogatókhoz szokott
majomcsapatok. A barlangtemplom meglátogatása után nyugodtan
játszhatunk, fényképezkedhetünk velük egy kicsit, mielőtt továbbindulnánk
utunk következő állomására.
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Elefánt tábor - Őserdei elefánt túra. Út közben megállunk és
meglátogatjuk a Khao Lak Nemzeti Park egyik elefánt telepét. Az
ismerkedés után elindulunk öserdei „elefántogolásunkra”. Itt nincsenek
utak, ösvények sem nagyon, ezért az egyetlen jármű, amit használhatunk,
az elefánt. Régebben több mint ötvenezer elefánt élt Thaiföldön, és ez az
állat vált Sziám címerállatává is. Mára már csak mintegy négyezer-ötszáz
maradt ezekből a fantasztikus állatokból. Egy részük a turizmus
szoglálatában áll, a többi vadon él, főleg az északi hegyvidéken, illetve a
déli nemzeti parkokban. Mai túránk során elefántháton barangolunk az érintetlen őserdő fái közt és folyóin át.

Khao Sok – Őserdei Elefánt Safari. Khao Sok-ba érkezésünk után
azonnal elindulunk őserdei barangolásunkra. Itt nincsenek utak, ösvények
sem nagyon, ezért az egyetlen jármű, amit használhatunk, az elefánt.
Régebben több mint ötvenezer elefánt élt Thaiföldön, és ez az állat vált
Sziám címerállatává is. Mára már csak mintegy négyezer-ötszáz maradt
ezekből a fantasztikus állatokból. Egy részük a turizmus szolgálatában áll,
a többi vadon él, főleg az északi hegyvidéken, illetve a déli nemzeti
parkokban. Mai túránk során elefántháton barangolunk az érintetlen őserdő fái közt és folyóin át.

Khao Sok Kilátó. Utunk hosszú, amíg eljutunk a Khao Sok-ba. Ennek
során több hasonló gyönyörű helyen is megállunk egy kis pihenésre,
kávézásra. Ezek közül az egyik legszebb, a Khao Sok Nemzeti Park egyik
hegyi kilátója.

Khao Sok – Őserdei tutajozás a Khao Sok folyón. Utunk során jó mélyre
behatolunk a dzsungelbe. Innen visszajutni a civilizációba nem egyszerű
feladat. Mi kenuba szállunk, és mintegy másfél órás vízi úton csorgunk le a
Khao Sok folyón első napi szállásunkig. A délutáni erdőben kanyargó
folyó sok érdekes látnivalót kínál. Csónakosunk megáll az érdekes,
különleges szépségű helyeken. Megmutat sok olyan rejtett szépségű helyet,
fát, virágot, amit magunktól biztosan nem fedeznénk fel. Bőven lesz téma,
amit fényképezhetünk.
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Khao Sok – Őserdei kajakozás a Khao Sok folyón. Utunk során jó
mélyre behatolunk a dzsungelbe. Innen visszajutni a civilizációba nem
egyszerű feladat. Mi kenuba szállunk, és mintegy másfél órás viziúton
csorgunk le a Khao Sok folyón első napi szállásunkig. A délutáni erdőben
kanyargó folyó sok érdekes látnivalót kínál. Csónakosunk megáll az
érdekes, különleges szépségű helyeken. Megmutat sok olyan rejtett
szépségű helyet, fát, virágot, amit magunktól biztosan nem fedeznénk fel.
Bőven lesz téma, amit fényképezhetünk.

sziluettjei is előtűnnek a víz alatt.

Khao Sok Nemzeti Park – Chieow Lan tó. A Khao sok Nemzeti Park
ékessége ez a tó. Kb. 800 méter magasan fekszik a tengerszint felett, a
karsztvidék csodálatos mészkőcsúcsai közt. 164 négyzetkilométeres
felületével, helyenként több száz méteres mélységével igazi különlegesség.
Vizét több mint kétezer patak, kisebb folyó táplálja, amit völgyzáró gát
szabályoz. A vízből mindenhol karsztkúpok, kis szigetek, vízbe merült
fatörzsek emelkednek ki. Partjait őserdők, több száz méteres mészkőfalak
határolják. A tó kis szigetein körülbelül száz nagyobb állatfaj, vizében 150
halfaj él. A duzzasztás során elárasztott területen falvak, barlangok

Chieow Lan tó – úszó szálloda Következő éjszakánkat a tó vizén úszó,
pallókkal összekötözött bambuszkunyhókból álló, minden kényelemmel
felszerelt „vízi” szállodában töltjük. Kedvünkre fürödhetünk,
kajakozhatunk, horgászhatunk, vagy csak csodálhatjuk a tájat
bambuszkunyhónk teraszáról. A szálloda éttermében, a helyi fogásból
készült vacsorát kapunk. Éjszakai szafarinkról visszatérve, megkapjuk
hajólámpánkat (este 10 után az áramot lekapcsolják). A tó csodálatos
csöndjében csak ez világít kunyhónk teraszán. Hajnalban, az ébredő
természet hangjaira ébredhetünk. Keljünk korán, hogy elkészíthessük a
legszebb természetfotókat, amit thaiföldi utunk során csak elképzelhetünk!
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Chieow Lan tó – úszó étterem A friss helyi fogásokból készült ebédünket
a tó vizén úszó, pallókkal összekötözött bambuszkunyhókból álló, minden
kényelemmel felszerelt „vízi” szálloda úszó éttermében szolgálják fel.

Chieow Lan tó – Éjszakai szafari Amint leszáll az éj a tó fölött, a
szigetek erdeiből is elindulnak az állatok a vízre, szomjukat oltani.
Megjelennek a nappali életet élő állatok is, amik a tó fölé nyúló ágakon
keresnek éjszakai menedéket. Az éjszakai állatok is elkezdik a táplálkozást,
a vadászatot. Mi is nekiállunk az éjszakai élményvadászatnak. Csendben
odasiklunk az élőhelyeikhez, majd csónakosunk fejlámpájának fényében
keressük a megbúvó állatokat. Kellemes és izgalmas, de teljesen
veszélytelen vadászat ez. Izgalmas szórakozás. Sok jó fotó készül ezeken
az utakon. Ráadásul minden természetes, a vadon élő állatok szokásait,
életét figyelhetjük meg. Semmi mást, csak az igazi természetet.

Chieow Lan tó – Reggeli túra a Korall barlanghoz Ma délelőtt egy
izgalmas erdei túrát teszünk, évszázados fák között kanyargó ösvényeken,
egy újabb, őserdővel körülvett kis tó partjáig. Itt bambusztutajra szállunk,
mert másképp nem jutunk tovább. Uticélunk a nemzeti park legszebb
cseppkőbarlangja.

Chieow Lan tó – Korall barlang Egy magára valamit is adó karsztvidék
nem lehet meg cseppkőbarlang nélkül. Különösen így van ez a trópusokon.
Thaiföld a monszun övezetbe esik, ezért a lezúduló hatalmas esők miatt a
cseppkövek növekedése sokkal gyorsabb, mint bárhol máshol a világon.
Csodálatos formák alakulnak ki, a kioldódó nagymennyiségű és változatos
összetételű ásványok miatt a cseppkövek színesek, csillogóak. Az egyik
legszebb itteni cseppkőbarlangot látogatjuk meg utunk utolsó
állomásaként. Ez a Pakarang (Korall) barlang. Nevét különleges
cseppkőformáiról kapta, amelyek pontosan olyanok mint a korallok a
tenger mélyén.
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Khao Sok – Boutique Camps. Első napunk megpróbáltatásai itt érnek
véget: a Khao Sok őserdejében, egy hegyoldalba, magas cölöpökre épített
erdei kemping-szállodában. Nincs más dolgunk csak vacsorázni a hotel
éttemében, és kipihenni a nap fáradalmait. Élvezni a csodálatos panorámát,
a naplementét a hegyek felett, hallgatni az elpihenő őserdő hangjait. Ezek a
hangok és a hajnali panoráma képe fognak ébreszteni másnap reggel is,
remekül előkészítve egy bőséges regglit az étteremben.

Khao Sok Nemzeti Park – délelőtti őserdei barangolás. Második napunk
délelőtti programja egy fantasztikus őserdei túra, földünk legrégebbi, épen
maradt esőerdejében. Az ösvények a háborítatlan őstermészet erdein,
patakjai, folyói mentén visznek végig. Trópusi fák, virágok, a lombok közt
átszűrődő fényekben cikázó pillangók, az árnyékban megbúvó gyíkok, a
lombkoronákban zajongó majmok, a tisztások virágerdeje vár minket
mindenhol. Talán ilyen lehetett a Paradicsom... Egy biztos, a trópusok
ilyenek voltak, mielőtt az ember megjelent itt. Barangulásunk egész
délelőtt tart, majd visszatérünk szállodánkba, egy jól megérdemelt ebédre.
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KHAO LAK NEMZETI PARK

Phang Nga tartomány legszebb szárazföldi nemzeti parkja a Khao Lak Lak Ru Nemzeti park. Nevét a park
központi részén elhelyezkedő Lak hegységről kapta. Mintegy húsz kilométer hosszú homokos-sziklás, pálmafás
tengerpart határolja nyugatról. Innen lankás dombokon keresztül emelkedik a táj a központi részeken a keleti
rész impozáns, széles platókkal, sziklacsúcsokkal megtűzdelt, esőredőkkel borított mészkő hegységéig.
Folyói messze a keleti hegyi őserdőkben erednek, és számos gyönyörű vízesésen, zuhatagon habzó vadvízi
szakaszon keresztül haladva ömlenek a tengerbe. Vannak azonban rajtuk lassú, az őserdő talaját elöntő csendes
vizű szakaszok is. Ezért aztán a vadvízi evezést kedvelők mellett, csodálatos élményt nyújtanak az őserdei
kajakozást, bambusztutajozást, a dzsungelen keresztüli „lecsorgást”, az őstermészet látványát, madarakat,
fákat, virágokat kedvelőknek. az érintetlen őserdő ösvényein barangolást kedvelőknek is.
Természetesen a látvány része a sok kis falu, az erdőben megbúvó buddhista templom, trópusi gyümölcs, pálma
és kaucsuk ültetvény, a kis helyi éttermek kínálata is. Elefánt táborok, helyi fa és bambusz termék üzemek és
boltok, állandó és időszaki piacok nyújtanak remek turkálós, vásárlós szórakozást.
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Programunk:
Reggeli után érkezik buszunk, ami végigvisz kirándulásunk helyszínein. Elindulunk észak felé a szárazföldre.
Főbb állomásaink: Trópusi ültetvény – Barlang templom – Teknőc projekt - Cunami múzeum – Dzsungeltúra
elefántháton, ebéd az elefánt tábor éttermében – Őserdei vízesés fürdőzéssel, erdei barangolással –
bambusztutajozás a folyón – gyümölcs piac. Késő délután érünk vissza a szállodához.
Túránk állomásai:
Trópusi gyümölcs ültetvény. Hogy éppen melyik, hát… Ez attól függ… Mindenesetre
egy déligyümölcs ültetvény. Ezeket akkor érdemes meglátogatni, amikor éppen termést
hoz az ültetvény fő gyümölcse. Szerencsére majdnem az egyenlítőn vagyunk, ezért
minden időpontban van legalább egy helyi gyümölcs, ami éppen érik. Attól függően,
éppen melyik a leglátványosabb (ananász, mangosteen, rambutan, banán, egyebek), azt
látogatjuk meg. Meg is kóstolhatjuk az éppen érő mézédes termést.

Wat Suwanna Kuha, a barlangtemplom. Utunk hosszú, amíg eljutunk a Khao Sok-ba.
Ennek során több gyönyörű helyen is megállunk egy kis pihenésre, kávézásra. Ezek közül
az első egy fantasztikus barlangtemplom, melynek parkjában szabadon élnek a
templomhoz, látogatókhoz szokott majomcsapatok. A barlangtemplom meglátogatása után
nyugodtan játszhatunk, fényképeket készíthetünk velük egy kicsit, mielőtt
továbbindulnánk utunk következő állomására.

Tengeri teknőc projekt. Amióta az ember megtelepedett a környéken, különösen amióta
az élmény búvárkodás is elterjedt, a trópusi tenger élővilága és a korallzátonyok is
rohamosan pusztulni kezdtek. A projekt célja a legjobban veszélyeztetett két élőlény, a
tengeri teknős és a korall megmentése és a természetes élőhely visszaállítása. Itt
megtekinthetjük a teknős tojások keltető homokpadjait, a kikelt kisteknősök nevelő
medencéit és a hatalmasra nőtt tenyészállomány úszkálós mindennapjait. Különösen
érdekes és remek fotótéma a korall nevelőtelep. Itt a különböző korallfajták önálló kis
medencékben tenyésznek türelmesen, évtizedeken keresztül, fantasztikus forma és szín
variációkat létrehozva.
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Khao Lak Cunami Múzeum. A 2004. decemberi, több százezer életet követelő cunami
pusztításának nyomai mára már nagyrészt eltűntek. Emléke azonban megmaradt az azt
átélők emlékeiben. A természet megzabolázhatatlan romboló erejének borzalmas példája
az, amit itt láthatunk. Leírni ezt nem lehet, de, amint megállunk itt, azonnal megérezzük,
mi történt, mi történhetett itt, ami pár perc alatt több ezer életet követelt. A Khao Lak öböl
az a hely, ahol négyezer életet követeltek a partra törő hullámok és a helyiek még ma sem
építkeznek itt, mert szerintük a hely tele van kóborló szellemekkel.

Elefánt tábor - Őserdei Elefánt túra. Út közben megállunk és meglátogatjuk a Khao
Lak Nemzeti Park egyik elefánt telepét. Az ismerkedés után elindulunk őserdei
„elefántolásunkra”. Itt nincsenek utak, ösvények sem nagyon, ezért az egyetlen jármű,
amit használhatunk, az elefánt. Régebben több mint ötvenezer elefánt élt Thaiföldön és ez
az állat vált Siam címerállatává is. Mára már csak mintegy négyezer ötszáz maradt
ezekből a fantasztikus állatokból. Egy részük a túrizmus szogálatában áll, a többi vadon
él, főleg az északi hegyvidéken, illetve a déli nemzeti parkokban. Mai túránk során
elefántháton barangolunk az érintetlen őserdő fái közt és folyóin át.

Őserdei barangolás, Vízeséssel, fürdőzéssel. Út közben megállunk és meglátogatjuk a
Khao Lak Nemzeti Park egyik legszebb vízesését, egy kis őserdei séta közben. Itt
megpihenünk egy rövid időre és lehetőségünk van fürdeni és pihenni egy kicsit a vízesés
alsó medencéjében.

Bambusztutajozás az őserdőben. Kirándulásunk során jó mélyre behatolunk a
dzsungelbe. Innen visszajutni a civilizációba nem egyszerű feladat. Mi bambusztutajra
szállunk, és viziúton csorgunk le a folyón. A délutáni erdőben kanyargó folyó sok érdekes
látnivalót kínál. Tutjaosunk megáll az érdekes, különleges szépségű helyeken. Megmutat
sok olyan rejtett szépségű helyet, fát, virágot, amit magunktól biztosan nem fedeznénk fel.
Bőven lesz téma, amit fényképezhetünk.
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AZ ANDAMAN TENGER SZGETVILÁGA
A Phang Nga-öböl egy 400 km²-en elterülő öböl az Andamántengerben a Maláj-félsziget és Phuket szigete között. 1981-ben
az öböl nagy részét nemzeti parkká nyilvánították, Au Phang
Nga Nemzeti Park néven.
Tízezer évvel ezelőtt, amikor a tenger szintje még alacsonyabb
volt, száraz lábbal át lehetett itt kelni a mai Maláj félszigetről a
mai Phuket sziget területére. Azóta sekély tenger borította el a
tájat, ahol számos különleges madár és halfaj, valamint
különleges emlősök, majmok élnek, egészen valószínűtlen
sziklaalakzatok között. Ezeket fogjuk látni utunk
során. Különleges élmény lesz a szigetek barlangjaiban, belső
mangrove mocsaraiban tett kajakos kirándulás is. A másik
különleges látványosság Panyee szigete, egy igazi muszlim
falu a tengeren. Mecsetet sok helyen láthatunk, de tengerre, cölöpökre építettet nem nagyon. A turisták többsége
James Bond miatt látogat ide, mert az Aranypisztolyos Férfi egy részét itt a szigeteken forgatták.
Krabi gyönyörű tengerpartja 132 kisebb-nagyobb szigettel
övezett. Ezek jó része nemzeti parkok része, így komoly
védettséget élvez. A szigetek partjai mentén található fehér
homokos öblök, az égbeszökő, több száz méteres
mészkősziklák, a háborítatlan erdők, a kristálytiszta víz, a
korallzátonyok nyüzsgő állatvilága méltán tette Krabi
szigetvilágát Thaiföld egyik legszebb pihenő paradicsomává.
A szinte lakatlan kis szigetek megőrizték természeti
szépségüket. Ezekre a helyekre csak vízi úton lehet eljutni.
Hajótúránk végiglátogatja a legismertebb szigeteket és öblöket.
Megismerteti Önt a szigetek vizi világával is. Ezerféle hal,
tengeri teknős, rákfajta található itt. Ezekkel közelebbi
kapcsolatba is kerülünk, mert nem félnek az embertől. Amint a
vízbe lépünk, azonnal színes halak kavargása vesz körül. A Raley félsziget szép tengerpartjai szárazföldön is
megközelíthetők. Itt hosszú, puha, fehér homokos, pálmafákkal övezett strandok húzódnak. Különös érdekesség
a Phra Nang barlangtemplom, amit szintén meglátogatunk kirándulásunk során.
Phi-Phi szigetek. 46 kilométerre Phukettől délkeletre, a
Malaka szorosban fekszik egy 6 festői szigetből szigetcsoport,
a Phi-Phi szigetek. Neve maláj eredetű, bizonyára az erre járó
és a szigeteken megtelepedő maláj halászoktól kapta. Annyit
jelent: szürke mangrove. A szigetek partjai mentén található
fehér homokos öblök, az égbeszökő, több száz méteres
mészkősziklák, a háborítatlan erdők, a kristálytiszta víz, a
korallzátonyok nyüzsgő állatvilága méltán tette Phi-Phi-t
Thaiföld legismertebb turista paradicsomává.
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Néhány kis szigetén halászfalvak találhatók, de itt sem él több mint 100 lakos, ma sem. Legnagyobb szigete
Koh Phi-Phi Don viszont nyüzsgő üdülő paradicsommá vált. Az eldugott öblökben lapuló kis szállásoktól a
legnagyobb luxus üdülő központokig, a nyüzsgő éjszakai életig minden megtalálható itt.
Szerencsére a többi sziget szinte lakatlan és megőrizte természeti szépségét. Ezekre a helyekre csak vizi úton
lehet eljutni. Hajótúránk végiglátogatja a legismertebb szigeteket és öblöket. Megismerteti Önt a szigetek vizi
világával is. Ezerféle hal, tengeri teknős, rákfajta található itt. Ezekkel közelebbi kapcsolatba is kerülünk, mert
nem félnek az embertől. Amint a vízbe lépünk, azonnal színes halak kavargása vesz körül.
Ebbe a mesevilágba visz programunk, kiegészítve egy remek, bulizós éjszakával Phiphin a Ton Sai
öbölben.
Programunk:
Első nap: Korai reggeli után busszal indulunk a Royal Marina Phuket kikötőbe. Hajóra szállunk és elindulunk a
Pang Nga öbölbe. Ottani programunk: Tengeri kajakozás Panak vagy Hong szigetek barlangjaiban belső
lagúnáiban (az árapály helyzetétől függően) - James Bond Sziget – Mangarove erdő – Panyee sziget
(muszlim falu. Innen indulunk tovább Krabi felé. Első állomásunk Krabin a Hong sziget (fürdés, napozás,
sznorkelezés). Következő állomásunk a Raley beach (itt ebédelünk) – Phra Nong barlang – Csirke sziget
(fürdés, napozás, sznorkelezés). Késő délután érkezünk a Ton Sai öbölbe Phiphin. Elfoglaljuk szállásunkat a
kiválasztott szállodában. Este szabadprogram.
Második nap. Reggeli után elindulunk Phiphi körutunkra. Maya bay - Loh Samah - Pileh cove - Viking Cave Monkey Beach – Bambusz sziget. Késő délután érkezönk vissza Phuketre.
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Kirándulásunk színhelyei:
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TIGER KINGDOM

Phuket „legadrenalintermelőbb” szórakozóhelye a Tiger Kingdom. Nincs itt semmi más csak tigrisek, de jó
sok és mind „kézzelfogható”! Amint megérkezünk a bejárathoz, összeállítjuk az ízlésünknek megfelelő tirgis
csomagot. A választék széles, van tigriskölyök, kistigris, normál tirgris és bazi nagy tigris. Ezen kívül kérhetünk
profi fotográfust is, mert ő biztosan eszméletlenül jó képeket készít arról amit elkövetünk a tigrisekkel.
Megvárjuk kísérőnket, aki profi tigrisgazda és végigkísér bennünket az adrenalin túrán. Az egyes állomásokon
annyi időt töltünk, amennyit akarunk. Játszhatunk a tigriskölyökkel, rámászhatunk a nagyobb tigrisekre,
farkukat harapdálva fényképezkedhetünk velük, vagy a medence szélén ülve figyelhetjük a fürdőző tigriseket.
Természetesen, annyi fényképet, videót készítünk, amennyit csak akarunk. Ha foto csomagot választunk, az
általunk kiválasztott helyen profi fényképek készülnek rólunk és a macskákról. A tigris tekergetés befejezése
után érdemes megvárni, amíg az adrenalin roham lecseng és azonnal megbeszélni élményeinket társainkkal.
Erre kitűnő alkalom egy, tigrispark büfé éttermében elköltött ebéd.
Biztonságos ez az egész? Igen, 100%-osan. Még soha sem fordult elő, hogy egy látogató megharapott volna
egy tigrist. A tigrisek viszont nem kóstolják meg a látogatókat. Ázsiában évezredes hagyománya van a
tigristartásnak, tigris nevelésnek. Nem volt királyi udvar, nemesi ház, gazdag kereskedő, az udvarban szabadon
mászkáló tigrisek nélkül. Természetesen ez csak úgy műköhetett, ha a kismacska teljesen családtagként
viselkedett. Ezt úgy érték el, hogy a cicus emberi családi környezetben, „gyerekként” nevelkedett, ezért számára
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az emberi társaság tökéletesen elfogadott volt. Nyugodt, boldog életet élt, nem volt szüksége arra, hogy hogy
bárkit is megkóstoljon. Ezt a tigrisnevelési hagyományt elevenítette fel a Tiger Kingdom.
Néhány, a park profi fotósai által készített kép arról, miben is lehet részünk. Nem kell félni! A tigris nem kóstol
meg!
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FELFEDEZŐ BÚVÁRTÚRA (kezdőknek)

A trópusi tengerek szigeteinek tengeralatti világa maga a csoda. Búvárok százezrei látogatnak el ide minden
évben, hogy ha csak pár órára is, de részesei lehessenek ennek a világnak. A probléma az, hogy ehhez komoly
felkészültség, méregdrága felszerelés és egy kis őrültség is kell. De... Ki ne gondolkodott volna már el azon,
milyen is lehet kipróbálni a merülést, persze csak egyszer és teljes biztonságban. Az ő számukra dolgozták ki a
DSD (Discovery SCUBA Diving) rendszert. Ez 1 napos búvártúra, ami a legszebb és legbiztonságosabb
helyekre visz el, ahol a víz nem mélyebb, mint 5 méter, de a víz alatti világ csodálatos. Itt biztonságosan lehet
belekóstolni a tengeri merülés élményébe.
A DSD túra során mindenki kap alapkiképzést és megtanulja az alapfogásokat, amik nagyon egyszerűek. A
merülések biztonságosak, hiszen minden érdeklődőt a saját merülésvezetője viszi le, kíséri végig, figyeli
mozgását, reakcióit. Ha bármilyen problémát észlel, azonnal intézkedik, és 5 másodperc múlva a kedves
próbabúvár már a víz felett, szabad levegőn találja magát. De ilyen probléma nem szokott előfordulni. Annál
inkább olyan, hogy úgy kell őt kituszkolni a víz alól.
A DSD túrák során egy sekélyvizű öblöt és egy korallzátonyt szoktunk kiválasztani merülésre, mert ezek
élővilága teljesen eltér egymástól. Két csoda egy napon...
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Programunk
Kora reggel indulunk a szállodából a kikötőbe. Itt búvárhajónkra szállunk és elindulunk délelőtti merülő
helyünk felé. A hajóút során merülésvezetőnk megismerteti az alapszabályokkal, a merülő készülék
használatával és kezelésének nagyon egyszerű szabályait. A merülőhelyre érve kézen fogja Önt és leviszi a víz
alatti csodavilágba. Ez egy páros merülés, csak Ön, a merülésvezető, és a csoda van jelen. A délelőtti merülés
után továbbindulunk a délutáni helyszínre, út közben megebédelünk a hajón. Délután a program ugyanaz, mint
délelőtt. Levisszük Önt a második merülésre. Ha megragadta Önt v víz alatti világ, amit odalent látott,
lehetősége van még egy további merülést kérni, persze csak akkor, ha a merülésvezető is úgy látja, megteheti.
Késő délután indulunk vissza Phuketre. Félősebb hozzátartozói számára is remek szórakozás ez a nap. Ha nem
akarnak merülni, a kirándulás remek fürdőzési, napozási, snorkelezési lehetőséget biztosít a merülő helyek
sekély öbleiben, korallzátonyai között.

Néhány kép, étvágygerjesztőnek
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MÉLYTENGERI HORGÁSZAT

A Phuket környéki tengerről, a déli szigetvilág partjairól sok minden elmondható, és az mindenképpen biztos,
hogy hal van benne bőven. Az északi szélesség hetedik fokán, a trópusi égőv szívében a tenger élővilága
gazdag, millió számra úszkálnak benne a jobbnál jobb fogázi lehetőségek. Éppen ezért az idelátogató nyaralók
körében nagyon kedvelt a mélytengeri horgászat. Remek szórakozás az egész napos vagy éjszakás halvadász
kirándulás a tengeren.
Az egyszerű halászcsónaktól kezdve, a rendes halászhajókon át egészen a speciális tengeri horgászjachtokig,
rengeteg lehetőség közül választhatunk. A horgászfelszerelés mindig készen vár minket és a hajó személyzete
tudja, aznap vagy azon az éjszakán hová érdemes kihajózni, hogy a fogás biztos legyen.
A tenger élőlényeinek életritmusát követve kétféle, nappali vagy éjszakai horgásztúra közül választhatunk.
Napközben a nyílt tenger komoly méretű lakóira vadászhatunk, illetve valamelyik sziget csendes öblében
fenekezhetünk. Az éjszakai túra más. Ilyenkor úsznak fel a felszín közelébe a különleges „képződmények”.
Tintahal, polip, és éjszakai halfajták fogására számíthatunk. A másik különleges éjszakai élmény a tenger
fényjátéka. Világító medúzák, a planktonok foszforeszkáló fényjátéka a hajó nyomdokvizében, a naplemente és
utána a holdfény játéka a tengeren, mind-mind egyedülálló élmény.
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Programjaink
Nappali tenderi horgásztúra
Kora reggel indulunk a szállodából a Chalong kikötőbe. Hajóra szállunk és elindulunk Raya szigete felé és
azonnal megkezdjük az első mélytengeri horgászatot (trolling). Utunk első „vadász” szakasza után délben
érkezünk meg a sziget partjaihoz. A hajón megebédelünk és van egy kis időnk úszkálni, snorkelezni. Ezután a
sziget egyik öblében fenekezünk, később visszaindulunk Phuket felé. A visszaúton természetesen ismét
mélytengeri horgászat következik. Késő délután érünk vissza Phuketre.
Éjszakai tengeri horgásztúra
Késő délután indulunk a szállodából a Chalong kikötőbe. Hajóra szállunk és elindulunk első megállónk a
Phomthep Cape, Phuket legdelibb szirtfoka felé. Itt megnézzük a csodálatos trópusi tengeri naplementét,
megvacsorázunk a hajón. Tovább indulunk Kaew sziget vizeire, ahol az éjszakában megkezdjük a horgászatot.
Fenekezünk és tintahalat fogunk. Továbbindulunk a Coral sziget parti vizeire. Itt két horgászhelyen is
megállunk, ismét a fenekezés és a tintahal fogás a tét. Visszaindulunk Phuketre, ahova éjfélkor érkezünk vissza.

Néhány kép a hajóról, a halakról és a zsákmányról...
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HAJÓS NYARALÁS az ANDAMAN TENGEREN

Dél-Thaiföld tengeri környéke, Phuket vizei, az Andaman tenger tényleg a világ legszebb vitorlásvidékei közé
tartozik. A monszun övezett miatt a téli tenger csendes, kellemes szelek fújnak. Ez az ideális idő a hajós
nyaralásra, a felhőtlen kikapcsolódásra. Egyre többen, főleg családosok és baráti társaságok választják ezt a
nyaralási formát. Legtöbbször úgy, hogy előbb hajókáznak körülbelül egy hetet, aztán lepihennek valamelyik
üdülőhelyen, nyaralószigeten. Ma már ez a lehetőség a keleti kényelem kategóriában is, kimondottan a hajós
nyaralásra átalakított, remekül felkészített vitorlásokkal, személyzettel, teljes kiszolgálással is elérhető.
Igen nehéz megmagyarázni ennek az izgalmas és nagyon pihentető nyaralásnak az előnyeit a hagyományos
üdülőhelyi programokhoz képest. Ráadásul ez egy igazán kötetlen barangolás, ezért még olyat előre leírt
programot sem könnyű készíteni, ami alapján előre meg lehetne mondani, hova megyünk, mit csinálunk - és
egyáltalán - mibe kerül ez az egész. Ezért inkább válaszolunk néhány gyakran előkerülő kérdésre, ellenérvre.”

Persze, vannak olyan utazók is, akik szeretik a tömeget, az előre „belőtt” programokat, a
kényelmes, de „a világon mindenhol egyforma” üdülési szolgáltatásokat. Meg kell mondanunk,
ez az ismertető nem igazán nekik íródott…
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De hát ez drága!
Valóban, nem egy hátizsákos motel kategória. Viszont legalább
egy 4*-os privát villa kényelmét nyújtja, annak korlátozásai
nélkül. A medence elég nagy. Nem kell folyamatosan ugyanazt a
kilátást nézni. A „villa” oda megy, ahova akarom. Nincsenek
hangos/bunkó szomszédok. Van 7/24 órás személyzet, aki tényleg
csak a mi kívánságainkat lesi. Nem kell külön kirándulásokra,
programokra befizetni, mert a „villa” oda megy (oda viszi a
személyzet), ahova akarjuk. Csak nekünk, a mi ízlésünknek
megfelelően főznek. És még sok egyéb előny is van,
természetesen.
Ha 6-8 főre, jó minőségű szállással és szintén nem futottak még kategóriás kirándulásokkal, akkor az ár
körülbelül azonos. Ráadásul, ha hozzávesszük a teljes szabadságot, a „csak magunk vagyunk” kategóriát és azt,
hogy személyi komornyikunk is van hozzá az anyanyelvünkön, az azért nem sem!

„A szállodában is mindent megkapunk”!
Egy 4-5*-os üdülőszálloda remek dolog, de…
Egész más érzés a frissen sülő péksütemény és bugyborékoló kávé
illatára ébredni, mint letántorogni egy – egyébként remek –
étterembe és kb. 1000 másik vendéggel együtt reggelizni abból a
választékból, ami a világ bármelyik üdülőhelyén ugyanaz. A hajón
ilyen nincs! Az étel mindig friss és abból válogatunk, ami van. Az
pedig igen sok féle lehet. Csak rajtunk múlik, mivel tömjük tele a
hajót és mire „vadászunk” a tenger lakói közül út közben.

Ha már a kajánál tartunk… A hajón mindig van egy teletömött hűtő,
egy jól felszerelt konyha és egy hajószakács. Tehát, éhenhalni nem
egyszerű.
Ráadásul remek szórakozás a főzőcskézés is. Eddigi tapasztalataink
alapján a személyzet legunatkozóbb tagja a hajószakács.
Egyszerűen mindenki nekiáll és megfőzi kedvenc ételét a
többieknek. Ez szokott a legjobb szórakozás lenni. Az esti kikötés
után egy csendes öbölben körülüljük az asztalt a fedélzeten…
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Kicsit hangulatosabb az is, ha a trópusi naplemente bámulása
közben a saját személyzetünk odalopakodik és kezünkbe nyomja a
kedvenc italunkat. Pontosan úgy keverve/lehűtve, ahogyan azt mi
szeretjük. Ez persze nem csak a naplementékre vonatkozik. A
hajóút szépsége szünetmentes, élményeink velünk maradnak akkor
is, ha már hazatértünk.

Szintén kellemesebb érzés egy elhagyatott öbölben a vízbe
csobbanni, mint a szálloda medencéjének partján élvezni a
szomszéd indiai család 15 megzabolázhatatlan gyerekének
felhőtlen és felettébb hangos életörömét.

Egy ilyen utazás mottója egyszerűen ennyi:
„ Magunk vagyunk, azt csinálunk, ami éppen eszünkbe jut. Ott és akkor, amikor csak akarjuk.”

De vehetünk kirándulásokat önállóan is!
Persze. De… A hagyományos egy vagy több napos kirándulások
(kivéve a privát túrákat) tömegtermékek. Nem nekünk állították
össze, hanem az átlag utasnak, fix programmal (20 perc kilátó, 25
perc templom, 35 perc unott elefánt, 50 perc típusebéd és így
tovább). Jók is ezek, de nem fér beléjük az igazi természetjárás, az
egyes helyek, programpontok rendes élvezetéhez szükséges idő.
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Ráadásul az igazi szép helyek tömeglátogatása természetvédelmi
okokból tilos. Egészen más azonban, ha akkor és oda megyünk,
ahova csak akarunk. Addig maradunk egy helyen, amíg meg nem
unjuk. A hajó olyan helyekre visz el, amik a tömegturistának
elérhetetlenek.
De, ha olyan helyre megyünk, ami „híres”, akkor is csak akkor,
amikor az csendes, turistamentes. Nem kell a szépséget
megosztanunk senkivel, nem kell alkalmazkodni senkihez. Addig
maradunk, ameddig csak akarunk. Ez igazából az egyik olyan
„plusz” egy privát hajós nyaralás során, ami megfizethetetlen.

Egy hajón ülni tömény unalom lehet…
Akkor rossz partnerrel szerződtünk… Egy jól megszervezett trópusi nyaralás igen izgalmas dolog. Ha a
személyzet jó és érti a dolgát, akkor hamar megismer minket és olyan meglepetéseket ajánl, amiket tényleg
élvezni fogunk. Lehet ez szinte bármi. Egy hasadék egy csak a vízről megközelíthető sziklafalon, ami mögött a
sziget ember nem járta belső katlanának mangarove mocsara van. Egy igazi útszéli kispiszkosnak kinéző
tákolmány egy kis halászfaluban, ahol azonban a környék legfinomabb ételeit főzik. Egy eldugott korallszirt,
ahol pár méter mélyen tombol a színes vizivilág. Egy kilátó az öböl felett. Egy kis horgászás a nyílt tengeren,
azt eszel, amit fogsz stílusban. Esetleg remekül ultiznak, pókereznek.

De, van más is. Barangolásaink során nem csak a hajón alszunk
valamelyik szép helyen, de sorra látogatjuk az útvonal yacht
marináit is. Ha a tenger felől érkezünk, azonnal egy különles
emberfajta, a „hajós” részeként tekintenek ránk. Egy ilyen
jachtkikötőben eltöltött este igazán maradandó élmény. Ezekre a
helyekre „sima” turista szintén nem juthat el.

Aztán… Ha valakit érdekel a vitorlázás, szeretné kipróbálni magát,
megteheti a hajó és a további útiterv felborítása nélkül. Ha még
jobban érdeklődik, vehet leckéket vitorlázásból, navigációból,
rádióforgalmazásból. Sőt meg is tanulhat számos féle-fajta csomót
kötni.
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De, ha már ott vagyunk, lehet ezt a tanulást komolyan is venni,
vitorlás vizsgát tenni.

Ez egy rendkívül érdekes program. Különösen a társaság többi
tagja számára! Kényelmesen elhevernek, nyaralnak, és közben
vigyorogva bámulják a delikvenst, akit éppen meghajtunk, mint
Singer a varrógépet.

Na, jó! De akkor hova menjünk?
Mi háromféle program közül javasolunk elsősorban választást:
Az első a hosszabb alapprogram, Phuketről indul észak felé. A
Phang Nga öböl szigetei mentén halad felfelé, majd az öböl déli
oldalán halad lefelé, érinti Krabi legszebb szigeteit. Innen
visszafordul nyugatra az öböl mélye felé. Meglátogatja a tojás
szigeteket, majd Koh Yao Yai és Koh Yao Noi természeti
szépségeit. Innen délre fordul az út a Phiphi szigetek felé. Phiphi
után hazafelé Phuketre, érinti a Korall szigetet és a Koh Raya
szigeteket is.

A második alapprogram a rövidebb. Ez a nyugati part mentén indul
felfelé Phuketről. Érinti a déli szigeteket is és végig látogatja Phang
Nga tartomány nyugati partjának szépségeit. Majd nyugatra fordul
a nyílt tenger felé. Végiglátogatja Surin, Thachai és Similan

szigetvilágát.

Az igazi csúcsnyaralás a kettő kombinációja! A Phang Nga úttal indul, de nem tér vissza
egyből Phuketre. Megcsinálja a nyugati utat is. Ez nagyjából minden, ami egy kényelmes,
hosszabb hajós nyaralásba belefér.

