
COMORI  
TURISTICE 
DESTINAȚII  

INEDITE
TRASEE  
TAINICE



102 1THAILANDA TAINICĂ THAILANDA TAINICĂ

Thailanda este o adevărată „Curte 
a miracolelor“ din Asia de Sud-Est; 
milioane de vizitatori sunt atrași 
de celebrele destinații: Bangkok, 
Phuket, Krabi, Samui, Chiang Mai...

Dar Regatul Siamului are de oferit 
și alte minunății pe cărări mai puțin 
bătute de turiști, să le zicem „ispite 
secundare“ – majoritatea ascunse 
prin provincii, în orășele sau sate 
pitite pe hartă, pe plaje aproape săl-
batice, prin jungle primordiale sau 
nesfârșitele parcuri naționale. 

În toată Thailanda, multe destinații 
dis crete s-au dovedit a fi deținătoarele 
unui uimitor potențial cultural, artis-
tic, gastronomic, botanic sau folclo-
ric. Un sat uitat de lume este mai vechi 
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Tezaurul
secret

decât anticul Sukhothai. O  comu-
nitate minusculă folosește solul vul-
canic din apropiere pentru vopsitul 
bumbacului. Un orășel care unic tră-
iește, literalmente, plu tind pe ape.

Această revistă propune călă to rilor 
să arunce o privire spre cele mai bine 
păstrate secrete, spre comori de la 
periferia hărților turistice, spre lucruri 
și locuri magnifice și încă neexplo-
rate. Descoperiți așadar giuvaerurile 
tainice ale acestei uimitoare țări și 
explo rați Thailanda profundă!PRODUS PENTRU TOURISM AUTHORITY OF THAILAND, PRAGUE OFFICE.

REPREZENTANȚĂ PENTRU REPUBLICA CEHĂ, SLOVACIA, UNGARIA, POLONIA, 
UCRAINA, ROMÂNIA, BULGARIA, ZONA BALCANILOR.
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Nord
Regiunea unde timpul a ațipit 
printre casele din lemn vechi, 
templele anticei culturi Lanna și 
războaiele de țesut veșnic treze. 

Nan / 6
Lampang / 8
Chiang Rai / 10
Mae Hong Son / 12

Nord-Est
Provinciile unde ritmul vieții este 
dictat de fluviu, iar diversitatea 
tradițiilor compune un infinit 
puzzle etnic.

Loei / 16
Ubon Ratchathani / 18
Udon Thani / 19
Surin / 20
Buri Ram / 21

Sud
Extravaganța gastronomică la ea 
acasă. Plaja, Raiul scufundătorilor. 
Melanj etnic și ospitalitate 
necondiționată.

Satun / 30
Chumphon / 31
Nakhon Si Thammarat / 32
Trang / 33
Songkhla / 34
Phattalung / 35

Regiunea 
centrală
Tărâmul unde arta și-a găsit 
locașul, iar dharma și natura sunt 
sinonime cu istoria.

Samut Songkhram / 24
Ratchaburi / 26

CUPRINS
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Nord
Aici, timpul curge în alt ritm 
decât în restul regatului; tradițiile 
thailandeze se împletesc cu 
cele ale comunităților etnice, 
fermecătoarele diferențe culturale 
sunt perfect conservate, iar natura 
este fascinant de generoasă.
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Wat Phra That Chae Haeng este 
unul dintre lăcașurile de cult cele 
mai venerate din provincia Nan; aici 
poate fi admirată o statuie Chedi de 
aur, de dimensiuni impresionante. 
Alt obiectiv turistic remarcabil este 
templul Viharn Luang, decorat cu 
opt șerpi încolăciți unul în jurul altuia 
într-o măiastră și elaborată lucrare 
artizanală.

În mijlocul orașului, principala atrac-
ție este Wat Phumin, cu picturile 
sale murale ilustrând viața soci-
ală a locuitorilor din Nan și câteva 
scene inedite de secol 19 în care 
printre personaje apar chiar și euro-
peni. Muzeul Național Nan, numit 
Ho Kham, a fost anterior reședința 
lui Phra Chao Suriyapong Paritdech, 
conducătorul provinciei Muang Nan. 
Astăzi, muzeul găzduiește artefacte 

prețioase din fildeș negru, precum și 
exponate ce deapănă istoria locală și 
ilustrează patrimoniul etnic din Nan. 
Parcurile Naționale Doi Phu Kha, 
Khun Nan și Mae Charim sunt prin-
tre destinațiile preferate ale turiștilor. 
Zona se mândrește cu multe oferte 
de cazare, cu pensiuni cochete și 
boutique hoteluri, în timp ce ospita-
litatea e susținută de ofertele restau-
rantelor de-a lungul râului.

CUIBĂRIT ÎN CEAȚA TANDRĂ A MUNȚILOR DE BASM, 
ORAȘUL ÎȘI SCRIE ISTORIA MODERNĂ ÎNTR-UN LIMBAJ 
UNIC, CE ÎMPLETEȘTE CULTURA CU IDENTITATEA ETNICĂ.

NORD

DE EXPERIMENTAT

Ca fel tradițional de mâncare, cereți 
la masă Pa Nim, un desert tipic 
pentru această provincie. Tot din 
tradiție fac parte competițiile cu 
bărci meșteșugite din trunchiuri 
întregi de copaci, evenimente ce 
adună mulți localnici și vizitatori. 
Iar cel mai bun mod de a savura 
frumusețea provinciei Nan este 
o tură cu bicicleta în jurul orașului.

Nan
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Principala atracție a zonei este turul 
orașului vechi într-o trăsură cu cai, 
pe un traseu ce șerpuiește pe lângă 
temple și prin cartiere cu case tra-
di ționale din lemn. Dezvoltarea co-
mer țului cu lemn de tec a atras că-
tre Lampang mulți comercianți din 

Myanmar; de aceea clădirile etalează 
un melanj de stiluri arhitecturale cu 
influențe din Birmania și Lan Na Thai. 

Templele sunt construcții de basm, cu 
acoperișuri  ingenioase, decorațiuni 
rafinate din sticlă și delicate sculpturi 
din lemn. Wat Si Muang Rong, Wat 
Si Chum și Wat Phra Kaeo Don Tao 
sunt bijuteriile ce reprezintă mândria 
orașului. Situat la mică distanță de 
aria urbană se află faimosul templu 
Phra That Lampang Luang, vechi de 
peste o mie de ani; trecând de intra-
rea în formă de arc, veți descoperiți 
o pagodă-relicvă acoperită cu plăci 
de aur și pitoreasca mănăstire Phra 
Chao Lan Thong.

Dacă vreți să participați la o sesiune 
de training cu un mahout (îngrijitor 
de elefanți), să faceți rezervare la 
Thai Elephant Conservation Center, 
aflat pe ruta spre Chiang Mai.

ESTE SINGURUL ORAȘ DIN THAILANDA UNDE  
MAI POȚI GĂSI TRĂSURI TRASE DE CAI – EXCLUSIV PENTRU 

TURIȘTII INTERESAȚI DE PLIMBĂRI ECVESTRE ȘI NU  
DOAR DE TUK-TUKURI MOTORIZATE.

NORD

SĂ NU RATAȚI!

Lista atracțiilor din Lampang mai 
include: mina Mae Moh, cu Muzeul 
și Centrul de Studii al Lignitului și 
al minei de cărbuni, Thai Elephant 
Conservation Center, Muzeul de 
ceramică Dhanabadee, localul 
Pa Boonsri, unde se pot servi 
tăiețeii Kanom Jeen, dar și vechea 
piață Kad Kong Ta. Chiar dacă 
turiștii călătoresc cu avionul, Gara 
Nakhon Lampang trebuie neapărat 
vizitată – a fost construită în timpul 
domniei lui Rama al VI-lea, înainte 
de construirea tunelului Khun Tan 
de către inginerii germani.

LAMPANG
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Orașul a fost fondat în 1262, fiind 
con siderat cel mai important centru 
al primului regat independent din 
țară și inima ținutului Lanna. Poate nu 
întâmplător aici, în provincia cea mai 
nordică din regat, este un „creuzet“ 
istoric dar și al artelor: aici au apărut 
și locuiesc talentați și recunoscuți 
artiști plastici thailandezi. Chiang Rai 
găzduiește o amplă colecție de artă 
antică și modernă. Pe lângă deja ce-
lebrele Wat Rong Khun (Templul Alb, 
o bijuterie de artă și arhitectură con-
temporană) și Wat Hiranyawat (cu o 
impresionantă lucrare de tapiserie a 
lui Buddha) merită cu prisosință vizi-
tat și The Hall of Opium – un muzeu 
multimedia dedicat culturii macilor și 
comerțului istoric cu opium. 

Simbolul absolut al regiunii este le-
gendarul Triunghi de Aur – zona geo-
grafică unde se întâlnesc două fluvii, 
Ruak și Mekong, și trei țări: Thailan-

da, Laos, Myanmar – și căruia i se 
atribuie o istorie pe cât de densă, pe 
atât de misterioasă. O excursie în să-
tucul Mae Salong sau în Sop Ruak va 
fi agrementată cu anecdotice referiri 
la spionaj, comerț ilicit, trafic de dro-
guri și armate renegate – toate răma-
se azi doar în memoria artefactelor. 
O experiență inedită pentru turiși 
este oferită de Hotelul Anantara: 
The Golden Triangle Asian Elephant 
Foundation Camp este cămin pentru 
elefanții salvați de pe plantațiile ile-
gale, de pe străzi sau din menajeriile 
circurilor și pentru îngrijitorii lor.

DEȘI PARE UN ORĂȘEL SOMNOROS ÎN COMPARAȚIE 
CU „FRATELE MAI MARE“ CHIANG MAI,  
ARE O ATMOSFERĂ RELAXATĂ ȘI PLINĂ DE ATRACȚII 
ISTORICE ȘI CULTURALE TIPICE.

NORD

UN BINEVENIT RESPIRO

Poate fi la Doi Tung, la reședința 
Prințesei Srinagarindra (mama 
fostului Rege Bhumibol). Clădirea 
cochetă, azi muzeu, este inspirată 
din arhitectura unui chalet elvețian 
și înconjurată de grădini minunate.

Chiang Rai
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Provincia este vârâtă în nordul hărții, 
spre granița cu Burma, iar orășelul 
omonim pare tihnit și inofensiv, cu 
ritmul său rural ancestral. Doar că, o 
dată pe an (spre sfârșitul lui martie 
și jumătatea lui aprilie), Mae Hong 
Son își triplează populația pe durata 
unei ceremonii unice în Thailanda: 
Poi Sang Long, sau intrarea în ordi-
nul călugărilor buddhiști a tinerilor 
novici. Membrii comunităților Shan 
– numiți și Thai Yai, ce le sunt thai-

landezilor un soi de veri din Burma 
vecină – din Mae Hong Son, Chiang 
Mai și Pai organizează trei zile de ce-
remonii fastuoase, străzile sunt pline 
de muzicanți și dansatori. După trei 
zile de ceremonii și periplu pe la tem-
ple, un adevărat fluviu uman umple 
curtea Templului Chong Klang. Poi 
Sang Long este un eveniment anual 
pentru care merită să vă alocați timp. 
Alte motive: vizitați tărâmul sacru al 
templelor gemene Wat Chong Klang 
și Wat Chong Kham, apoi o fermă 
ecologică creată pe o fostă plantație 
ilegală de opium, gustați o speciali-
tate locală unică din Tiger peanut, 
profitați de izvoarele termale de la 
Sai Ngam.

Vizitați tribul Karen (al „gâturilor 
lungi“); veți întâlni femei ce poartă 
tradiționalele colane din cupru, dar 
mai ales veți contribui la veniturile lor 
cumpărând obiecte artizanale.

PARE O FELIE DIN ALTĂ LUME, TIVITĂ DE UN 
ȘIR MUNTOS ȘI ÎNVELITĂ ÎN PĂDURI VIRGINE, 

CU CEȚURI MISTERIOASE ȘI SĂTUCURI 
TRIBALE PITITE ÎN VĂI DE POVESTE.

NORD

PONTURI

Stați o noapte-două în orășelul 
Pai, printre cei mai relaxați și 
nepretențioși turiști, căci acolo e un 
soi de Vama Veche... În oraș există 
aeroport, iar din Chiang Mai se 
poate ajunge pe celebra șosea cu 
peste 1000 de curbe peste munți 
și peste văi – cel mai spectaculos 
traseu rutier din Thailanda.

Mae Hong Son
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Geografic vorbind, regiunea Isan are 
suficiente motive de mândrie națională 
și de atragere a vizitatorilor. Rangul de 

supremație culturală este însă câștigat de 
gastronomia locală. Gustați și memorați!

NORD-EST
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Se „cuibărește“ pe malul fluviului 
Mekong și este una dintre cele mai 
răcoroase provincii din Thailanda. 
Destinațiile frecventate intens sunt 
Parcurile Naționale Phu Ruea, Phu 
Lam Lo și Phu Kradueng. Aici pot 
fi admirate printre cele mai specta-
culoase răsărituri de soare, fiind un 
adevărat moment de glorie a naturii 
când astrul se naște din cețuri. De-a 
lungul Mekongului se întinde pitores-
cul sat Chiang Khan, ale cărui căsuțe 
construite din lemn vechi poartă 
identitatea tradiției. În apropiere, 
Phu Tok și Kaeng Khut Ku sunt locuri 
ideale pentru relaxare, de comuni-
une cu natura generoasă, iar la Mu-
zeul Popular Dan Sai de la Wat Phon 
Chai puteți afla detalii despre istoria 
locului și despre festivalul anual Phi 
Ta Khon. În afară de dealuri și păduri, 
Loei se mândrește cu delicatese cu-
linare specifice – nu pregetați să 
mâncați la cârciumioarele locale.

THAILANDA MUNTOASĂ, CU TOT CE ARE MAI ATRACTIV 
CURSUL SUPERIOR AL FLUVIULUI MEKONG: FAUNĂ SĂLBATICĂ, 
FLORĂ MIRACULOASĂ, MUNȚI FALNICI, CULTURĂ ȘI TRADIȚIE.

NORD-EST

TREI ACCENTE TURISTICE

# Barajul de la Dien Bien Phu se 
încadrează în patrimoniul cultural al 
Thailandei.
# Stupa Phra That Si Song Rak 
celebrează prietenia dintre poporul 
thailandez și locuitorii din Laos.
# Cel mai faimos restaurant din 
Loei este Loei Da Nang, unde puteți 
degusta delicioase preparate 
vietnameze.

LOEI
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NORD-EST

REGAL VIZUAL

Dacă vă alocați timp să vizitați zona 
în decembrie-februarie, natura vă 
dăruiește un tablou magnific: la 50 km 
sud de oraș, în districtul Nong Han 
există cel mai mare lac cu nuferi roșii 
din Thailanda, o mare de petale de un 
romantism fără seamăn.

UBON 
RATCHATHANI Orașul acesta pare că și-a stabilit 

două borne istorice remarcabile: 
vestigiile din Epoca Bronzului și be-
neficiile rămase de pe urma uriașei 
baze americane din anii 60 și 70, în 
timpul războiului din Vietnam.

La 50 km nord de Udon Thani există 
situl arheologic Ban Chiang, unde 
s-au descoperit relicve din bronz 
datând de prin anul 3600 î.Hr. Uimi-
toarea descoperire pune într-o nouă 
lumină cele mai vechi civilizații din 
China și Orient, schimbă termenii 
istorici acceptați și plasează Ban 
Chiang pe harta siturilor Unesco a 
moștenirii culturale universale. 

Prezența forțelor armate ameri cane 
la Udon Thani în secolul trecut a 
con s tituit o rampă de dezvoltare a 
ora șului – și nu doar sub aspectul 
infra structurii... Baza americană a 
fost predată autorităților thailan deze 
după război, în 1976, iar în prezent 
func ționează ca important aeroport 
civil și bază pentru Forțele Aeriene 
Regale thailandeze. Influența ameri-
cană persistă, la scară mult redusă, 
prin faptul că o parte din personalul 
militar și diplomatic a decis să se sta-

bilească definitiv aici. Există consu-
lat U.S., Asociația Veteranilor, stația 
de radio Vocea Americii. Orașul are 
cinematografe, restaurante, malluri.

ALTE PUNCTE DE INTERES

Așezările lacustre de pe râul Nam, 
regiunea celor „Trei mii de iazuri“ 
(Sam Phan Bok, formațiuni erodate 
în roci ce ies la iveală în sezonul 
secetos), cele două celebre coloane 
de gresie Sao Hin Chalieng Koo, 
parcul național Pha Taem, templul 
Wat Sirindhorn Wararam Phu Prao 
conceput după tiparul mitologic al 
Pădurii Himavanta.

Metaforic vorbind, orașul așezat în 
colțul estic al Provinciei Isan la con-
fluența râurilor Chi și Mun este poar-
ta de ieșire spre „Triunghiul de Sma-
rald“ – denumire turistică a acestei 
zone provinciale bogată în păduri, la 
granița cu Laos și Cambodgia. 

Întemeiat de khmeri în secolul 15 
și intrat apoi sub controlul regatu-
lui Aytthaya, Ubon Ratchatani se 
mândrește cu câteva repere atracti-
ve: templul Wat Supattanaram Wo-
rawihan (combinație de arhitectură 
khmeră, thailandeză și occidentală), 
Muzeul Național găzduit de fostul 
palat de vară al Regelui Rama VI, 
unde puteți vedea o colecție de artă 
întinsă între secolele 6 – 17. Dar cu 
adevărat spectaculos și deopotrivă 
bizar este Wat Pa Nanachat Beung 
Rai („templul pădurii internaționale“), 
invadat de copaci și loc de recule-
gere al călugărilor nord-americani, 
europeni și japonezi ghidați după 
principiile stricte ale lui Ajaan Man, 
călugăr ce a inspirat peste 40 de 

temple acoperite de copaci din Issan 
și a atras spre buddhism generații de 
occidentali. În iulie, la începutul pos-
tului budd hist, are loc Festivalul Lu-
mânărilor, prilej cu care orașul este 
străbătut de care alegorice realizate 
din ceară.

NORD-EST

UDON THANI
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NORD-EST NORD-EST

ARGINTUL CURȚILOR REGALE

Meșterul Lung Puan produce de 
peste 60 de ani bijuterii după 
modele și tehnici antice khmere, din 
fire de aur și argint împletite în stilul 
takao. Le găsiți la Khwao Sinarin, în 
districtul Khewa Si Narin.

Surin

În materie de mătase țesută,  Surin 
este deja vedeta Thailandei; dar mi-
cul sătuc Ban Tha Sawang a sporit 
exponențial reputația provinciei 
prin superbele brocarturi cu fir au-
riu „Chansoma“, lucrături extrem de 
complexe ce fac cinste tradiției mă-
tăsii thailandeze. Proiectul de recu-
perare și revigorare a cultivării vier mi-
lor de mătase s-a bucurat de spri jinul 
Reginei Sirikit și se află sub pro tecție 
regală a patrimoniului cultural. 

Prima oprire „obligatorie“ din pro-
vincia Buri Ram este la Prasat Pha-
nom Rung, situl khmer impresionant, 
cocoțat pe vârful unui vulcan stins. O 
plimbare pe jos pe podul Naga este 
o adevărată retrospectivă, un voiaj 
în timp ca un experiment virtual, ca 
și când ați trăi în plină glorie a ve-
chiului Imperiu Khmer. Decorațiunile 
în mare parte intacte ale templului 
sunt un exemplu rafinat și exuberant 
al măiestriei sculpturii în piatră; ca 
o antiteză stilistică, templul Prasat 
Muang Tam de la poalele vulcanului 
este cu totul diferit, lipsit de orice 
ornamente, dar etalând legendarele 
statui Naga cu cinci capete și iazurile 
pătrate. În centrul orașului Buri Ram, 
nu ratați City Pillar Shrine. Acesta 

DE BIFAT

Printre atracțiile moderne sunt I-Mo-
bile Stadium și International Circuit 
Chang, care pot găzdui evenimente 
de curse de clasă mondială. Foarte 
popular este Ground Walking Street, 
unde puteți găsi cele mai populare 
produse locale din programul co-
munitar OTOP. Puteți să vă răsfățați 
luând cina la restaurantul de lux de 
la Amari Buri Ram United Hotel, care 
servește preparate din bucătăria 
thailandeză și internațională.

Buri Ram
Surin are însă și altă emblemă le-
gendară: elefanții. Cea mai mare 
rezervație din lume este Ban Ta Klang 
Elephant Village, unde triburile lo-
cale coabitează natural cu prietenii 
pachiderme, celebrând importanța 
acestora de-a lungul istoriei și eco-
nomiei regatului.

Ruinele khmere din parcul istoric 
Prasat Ta Muen sunt cele mai ample 
repere arhitecturale – o comoară ar-
heologică ascunsă în pădurile adân-
ci din Munții Dangrek, la granița cu 
Cambogdia, iar Parcul silvic Phanom 
Sawai este binecuvântare, la propriu, 
deoarece pe cele trei vârfuri mun-
toase sunt amplasate statui ale lui 
Buddha și ale altor zeități sub aus-
piciile cărora călătorul își regăsește 
calmul și seninătatea.

se află în mijlocul unei pagode cu 
cinci etaje, iar cele patru laturi sunt 
îndreptate spre cele patru puncte 
cardinale, simbolizând stabilitatea.
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REGIUNEA CENTRALÃ

Pe lângă câmpiile întinse și rodnice, 
importante surse economice, 
regiunea etalează și elemente 
marcante din istoria Regatului – 
datorate inclusiv fluviului Chao 
Phraya. Bangkok și Ayutthaya sunt aici 
„magneții“ incontestabili ai turismului.
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Principala atracție a orașului plasat 
la 65 km sud de Bangkok, în Golful 
Thailandei, este statuia din bronz a lui 
Buddha Luang Phor Wat Ban Laem în 
Wat Phet Samut Worawihan, statuie 
ce îl reprezintă stând în picioare și 
ținând un bol pentru ofrande. Legen-
da spune că această sculptură a fost 
prinsă în plasa unui pescar și a fost 
adusă la Wat Sri Champa, denumirea 
de odinioară a templului. 

La fel de celebră însă e și Mae Klong 
Railway Market din apropiere de Gara 
Maeklong; acolo găsiți un întreg uni-
vers culinar, unde „vedete“ sunt fruc-
tele de mare. Piața este desfășurată 
de-a lungul – și chiar direct pe – șina 
de cale ferată, astfel încât la trece-
rea vagoanelor negustorii își mută 
marfa, trag un pic tarabele și ridică 
umbrelele, pentru a le repune la loc 
în 2-3 minute; e un spectacol inedit 
și un motiv să ajungeți acolo chiar cu 
trenul din Bangkok!

În cadrul proiectul Pattanayak Am-
phawa Chai, o parte din casele car-
tierului desfășurat de-a lungul unui 
canal au fost transformate în galerii 
și magazine de suveniruri, în ide-
ea de a încuraja conservarea vieții 
comunității, simultan cu promovarea 
turismului. Alte obiective sunt piețele 
plutitoare Bang Noi și Tha Kha. În 
Parcul Memorial ridicat în cinstea 
regelui Rama al II-lea este prezentat 
modul de viață în perioada timpurie 
a Imperiului Rattanakosin.

REGIUNEA CENTRALĂ

DE NOTAT

În această zonă, eco-turismul este 
bine promovat prin comunitățile 
Bang Plub și Klong Klone. Turiștii 
dornici de relaxare pot face acest 
lucru la Baan Amphawa Resort and 
Spa, unde pe seară oaspeții pot 
vedea licuricii de-a lungul canalului. 
Casa Krateng Chao oferă fructe de 
mare proaspete, inclusiv macrou 
prăjit servit cu frunze de alge 
marine și pastă de chili pe orez fiert.

Samut 
Songkhram
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Suan Phueng – rețineți numele 
acestui district, supranumit „Europa 
Siamului“, unde veți întâlni surprin-
zătoare locuri decorate în stil me-
diteranean. De altfel, nu doar acolo 
sunt expuse operele artiștilor din 
Ratchaburi... Vizitați Parcul Cultural 
Siam ce găzduiește o interesantă 
colecție de sculpturi de ceară, apoi 
bifați neapărat fabrica de ceramică 

Tao Hong. Wat Phra That Mahathat 
este cel mai important templu din 
oraș care nu trebuie ratat. Provincia 
abundă în locuri de cazare, care mai 
de care mai chic. Cele mai cunoscu-
te sunt Krua Mon Kai, unde turiștii pot 
degusta mâncăruri, deserturi și bău-
turi create pe principiile alimentației 
sănătoase, și restaurantul Je Orn, în 
fața Wat Khu Bua. Ratchaburi a fost 
mult timp renumit pentru tăiețeii de 
ou, fiecare magazin specific având 
propria rețetă de preparare.

ZUMZETUL PIEȚEI PLUTITOARE DAMNOEN SADUAK, 
PUZDERIA BĂRCILOR DIN CARE NEGUSTORII ÎȚI OFERĂ 
FRUCTE, LEGUME SAU MÂNCARE GĂTITĂ PE LOC SUNT 

REPERE SENZORIALE DE NERATAT.

REGIUNEA CENTRALĂ

DISTRACȚII INEDITE

Teatrul de păpuși Nang Yai la Wat 
Khanon are loc anual de sărbătoarea 
Anului Nou, Songkran. Pentru cei 
în căutare de amintiri cu iz ludic, vă 
propunem o vizită la Suntree Land – o 
fabrică de păpuși, dar și o zonă de 
joacă pentru copii și colecționari de 
jucării. Iar la ferma din susmenționata 
așezare Suan Phueng, puteți învăța 
cum să tundeți oile și să degustați 
înghețata din lapte de oaie.

Ratchaburi
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SUD
Desigur, știți de celebrele 
plaje și insule din Golful 
Thailandei și Marea 
Andaman – Phuket, 
Koh Samui, Koh Phi Phi, 
Koh Lipe, Koh Tao; dar 
sudul are de oferit și alte 
nestemate, mai discrete, 
cu farmec primordial și 
tradiții nealterate.
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SUD SUD

ALOCAȚI TIMP PENTRU:

Laem Tanyong Po, promontoriu care 
înaintează în apele mării Andaman, 
unde turiștii vor fi fascinați de satul 
de pescari, de fabrica de praf de 
pușcă și de plajele cu nisip alb 
mărginite de cocotieri.

Satun

Provincia Satun în cifre: se întinde 
pe vreo 2500 km pătrați la granița 
cu Malaysia în vecinătatea strâmtorii 
Malacca în Oceanul Indian, include 
105 insule, linia țărmului măsoară nu 
mai puțin de 145 km.

Obiectivele turistice sunt pe măsură: 
Domeniul Ku Den, fosta reședință a 
guvernatorului de Satun, în curând 
transformată în muzeu de științe is-
lamice; moscheea centrală (Masjid 
Mambang) și Khao Phaya Wang, un 
deal calcaros cu o peșteră a cărei 
scenografie carstică este de o mare 
spectaculozitate.

Dacă plajele „consacrate“ de turis-
mul ultimelor decenii au devenit 
o marcă deja oficială a loisirului în 
Thailanda, țărmurile din Chumphon 
au de oferit un farmec ingenuu, na-
tural și pe alocuri sălbatic, neîntinat 
de efervescența altor așezări marine. 
De exemplu, Thung Wua Laen este 
o plajă all-inclusive și prima atracție 
turistică în Chumphon, în special 
pentru surferi și scafandri. 

Odată ajunși la belvederea de la 
muntele Mutsea, veți avea o prive-
liște absolut minunată asupra Comu-
nității Pak Nam Chumphon; tot aici 
se găsește o statuie a lui Guan Yin, o 
zeiță buddhistă ce reprezintă com-
pasiunea și bunătatea. Altarul ridicat 
de Prințul de Chumphon pentru fon-
datorul Marinei Regale Thailandeze 
la Sai Ree Beach este o destinație tu-
ristică ce trebuie marcată în agenda 
călătoriei dumneavoastră. 

În Parcul Național Mu Ko Chumphon 
își vor găsi destinațiile ideale atât 
pasionații de natură perfect conser-
vată, cât și amatorii de sporturi nauti-
ce – căci vor descoperi cele mai ten-
tante trasee pentru ei și caiacul lor.

ÎN PLUS

Thung Zang Bay, Mo Bao Beach și 
Laem Thong sunt alte obiective turis-
tice demne de a fi vizitate; sunt locuri 
idilice, ce fac din provincia Chum-
phon un proiect pentru o vacanță 
thailandeză... altfel. Mai originală, 
mai provocatoare, mai memorabilă.

Chumphon



33THAILANDA TAINICĂ32 THAILANDA TAINICĂ

Nakhon Si 
Thammarat

În afară de sugestia de a străbate 
această provincie minunată călăto-
rind cu un tuk tuk, pentru a asimila 
direct pulsul și savoarea vieții locale, 
vă mai tentăm cu câteva idei. Într-un 

periplu de o singură zi puteți explora, 
de aproape sau din larg, toate insule-
le din Trang. Cele mai cunoscute sunt 
Koh Muk, Koh Kradan, Koh Chuek și 
Koh Ma. Wang Thep Taro este o nouă 
destinație turistică, în timp ce marea 
grădină botanică peninsulară (Thung 
Khai) găzduiește o incredibil de mare 
varietate de arbori și flori sălbatice. 

Un obiectiv interesant este Ferma 
Bo Hin, unde puteți vedea cum se 
des fășoară traiul cotidian al pesca-
rilor locali. Hotelul Thumrin Thana, 
cu cele 289 de camere, întâmpină 
turiștii de peste douăzeci de ani cu 
o ospitalitate devenită deja notorie. 
Pier 88 este un pub și un restaurant 
unde puteți descoperi atmosfera ur-
bană din Trang...

DE GUSTAT

Zona este asociată, simbolic – atât 
pentru turiști, cât și pentru localnici – 
cu ideea unui paradis culinar, 
renumit pentru extravaganțele sale 
gastronomice. Printre recomandări: 
fructele de mare, carnea de porc la 
grătar, diverse preparate cu Dim Sum. 
Meringue & Me oferă o gamă largă de 
produse de patiserie delicioase și o 
cafea extrem de gustoasă. Festivalul 
de Prăjituri din Trang are loc în fiecare 
an, în prima săptămână a lunii august.

SUD

DE BIFAT

Casa artistului național Suchart 
Subsin din Ban Nang Talung, unde 
puteți asista la o demonstrație a 
Teatrului de Umbre Nang Talung. 
Satul Kiriwong din districtul Lan 
Saka situat la aproximativ 900 m 
altitudine, considerat locul cu aerul 
cel mai pur din Thailanda. Al zecelea 
Festival Lunar, ocazie cu care veți 
admira parade pline de culoare de-a 
lungul străzii Ratchadamnoen în 
Nakhon Si Thammarat.

Principala atracție este Wat Phra Ma-
hathat Woramahawihan, cunoscut 
pentru splendida sa stupă de aur. O 
vizită acolo este ca o incursiune în 
alt timp, în alt univers. În  afara peri-
metrului urban, vă sugerăm o vizită 
în Khanom District, unde sunt or-
ganizate plimbări pe mare în bărci 
tradiționale; bonus: dacă aveți no-
roc, s-ar putea să vă bucurați de 
întâlnirea cu jucăușii delfini roz. O 

altă atracție inedită este explorarea 
tradițiilor, ritualurilor și stilului de 
viață cotidian al oamenilor din Pak 
Phanang. Aici vă puteți plimba prin 
piața veche de 100 de ani, mărgini-
tă de casele cu arhitectură clasică. 
Laem Talumphuk este binecunoscut 
pentru peisajele sale de o frumusețe 
paradisiacă, „rivalizată“ doar de re-
sorturi și hoteluri boutique, care mai 
de care mai elegante. De exemplu, 
THA Sala Fructe de mare își menține 
popularitatea de aproape 20 de ani.

SUD

Trang
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CE MERITĂ VĂZUT

Cascada Boriphat și spectacolul 
naturii din Parcul Național Khao Nam 
Khang; numeroasele temple și altare, 
dar și câteva construcții deosebite, 
precum Tunelul Nam Khang, Palatul 
Khao Nou și pagodele gemene de pe 
dealul Khao Daeng.

Songkhla

Situată la granița cu Malaezia, și-a 
câștigat renumele datorită marelui 
port, un nod comercial crucial pen-
tru negustorii din întreaga lume asia-
tică; veți găsi la Songkhla numeroase 
situri arheologice, locuri de o mare 
importanță culturală. 

Hat Yaim e un important centru de 
comunicații pentru regiunea sudică 
a Thailandei; orașul etalează o remar-
cabilă diversitate etnică și culturală, 
combinație unică de influențe thai-
landeze, chineze și malaeziene, ce 
încântă orice turist. 

Samila Beach este una din plajele fa-
vorite ale turiștilor, fiind mărginită de 
o vegetație luxuriantă de conifere.

Istoria consemnează că, în secolul 
XIV, Phattalung era unul dintre cele 
12 orașe regale ale glorioasei epoci 
Ayutthaya. Poziționat în sudul extrem 
al Thailandei, pe coasta de vest a La-
cului Songkhla și la poalele masivu-
lui Ok Thalu – considerat simbolul 
orașului –, Phatthalung este locul de 
naștere a reprezentațiilor Nang Ta-
lung (teatrul umbrelor) și a dansului 
Nora. Zona are și alte repere remar-
cabile: monumente antice, temple 
și Parcul natural Thale Noi – cel mai 
mare din regat, un paradis pentru iu-
bitorii păsărilor de apă și faunei săl-
batice, neatinsă de civilizație.

EXTRA

Pe lângă atracțiile naturale, Phattha-
lung se distinge prin magnifica 
priveliște a instalațiilor tradiționale 
de pescuit de pe Ban Pak Pra – unde 
lumina răsăritului de soare aurește 
suprafața apei și „caligrafiază“ un 
peisaj de o serenitate rară.

Phattalung
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