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TAJLANDIA
kości 30m. Cały obszar porośnięty jest bujnie
miękkimi i twardymi koralami, a życie na rafie
jest bardzo bogate.

Zatoka Maya
Kojarzona raczej z hollywodzką produkcją
“Niebiańska Plaża” niż nurkowaniem, pod
wodą również jest bardzo ciekawa. Niezwykły
krajobraz kształtują liczne bloki skalne porozrzucane na piaszczystym dnie. Maksymalna
głębokość 18m sprawia, iż jest to doskonałe
miejsce dla wszystkich początkujących nurków.
W zależności od warunków, pod wodą może
to być bardzo spokojne zanurzenie lub dryft.
Znaczna część płytszych partii rafy porośnięta
jest bujnie anemonami i zwykle tam właśnie
spędza się większość nurkowania.

Phi Phi
Hin Muang, czyli
Purpurowa Skała,
wzięła swoją nazwę
od porastających ją
pięknych korali.

Mistrz kuchni. Viking.

Oddalona zaledwie o 2 godziny rejsu promem
od Phuketu wyspa Phi Phi jest ucieleśnieniem
marzeń o rajskim wypoczynku. Przepiękne krajobrazy i plaże, cisza i spokój (nie ma tutaj żadnych dróg) sprawiają, że jest to idealne miejsce,
aby rozkoszować się Tajlandią i jej gościnnością.
Phi Phi to właściwie dwie wyspy. Phi Phi Don
jest większa i właśnie tutaj znajduje się cała
infrastruktura turystyczna. Nocleg można znaleźć w luksusowym hotelu lub w budżetowych
bungalowach tuż przy plaży. Na szczególną
uwagę zasługuje tutejsza kuchnia serwująca
doskonałe owoce morza. Niewątpliwym królem lokalnych kucharzy jest słynny “Viking”.
Jego restauracja zawsze jest pełna, ale warto
odstać w kolejce, bo takich smakołyków nigdzie indziej się nie znajdzie. Mniejsza wyspa
Phi Phi Ley jest niezamieszkała, ale znajduje się
tu słynna zatoka Maya, w której kręcono sceny
do filmu “Niebiańska Plaża”. Miejsce jest tak
urocze, że codziennie przypływają tu dziesiątki turystów, aby zobaczyć hollywodzką wersję
raju na ziemi.
Również dla wszystkich nurkujących Phi Phi ma
wiele do zaoferowania. Infrastruktura jest doskonale przygotowana, a podwodny świat bardzo
bogaty i różnorodny. W ofercie wszystkich operatorów znajdują się dzienne rejsy na okoliczne
rafy wokół obu wysp, na znane już z Phuketu
Anemone Reef, Shark Point i wrak King Cruiser
oraz na słynne Hin Daeng i Hin Muang. Te dwie
ostatnie rafy uznawane są za jedne z piękniejszych miejsc do nurkowanie w Tajlandii.

Hin Dot
Oddalony zaledwie 10 minut od wyspy jest jednym z częściej odwiedzanych miejsc. Ze względu na silne prądy nurkowania tutaj odbywają
się zwykle po południu w drodze powrotnej
na Phi Phi. Znajdują się tutaj 3 duże bloki skalne
przypominające kominy. Zaczynają się one tuż
pod powierzchnią wody i opadają do głębo-
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Koh Bida Nok
Wraz z siostrzaną Koh Bida Nai stanowią
najciekawsze miejsca do nurkowania w bliskiej okolicy Phi Phi. Obie wyspy to ogromne
bloki skalne wyrastające z płytkiego (30m)
dna. Koh Bida Nok odwiedzana jest zawsze
wczesnym rankiem, gdyż jest to doskonałe
miejsce do spotkania rekina leopardziego
(ang. Leopard Shark). Ci nocni łowcy, upodobali sobie piaszczyste dno wokół wyspy jako
miejsce odpoczynku i niejednokrotnie zdarzało
się, że w czasie nurkowania spotykaliśmy kilka
sztuk śpiących rekinów. Podpływając powoli
z boku można zbliżyć się do nich na wyciągnięcie ręki. Jedyna okazja, aby znaleźć się tak
blisko drapieżnika. Oczywiście są to całkowicie
niegroźne dla człowieka stworzenia i rozbudzone odpływały majestatycznie machając długim
ogonem. Poza rekinami leopardzimi często
można tu spotkać żółwie, w zakamarkach
chowają się mureny, a sporadycznie bywały
tutaj również rekiny wielorybie (ang. Whale
Shark) i manty (ang. Manta Ray). Wschodnia
część rafy łagodnie opada do głębokości
20m. Z zachodniej strony natomiast jest pionowa ściana schodząca do 30m. Warto jeszcze
wspomnieć o małej, ale bardzo ładnej jaskini
na południu wyspy.

Koh Bida Nai
Oddalona jest o zaledwie kilkaset metrów
od Koh Bida Nok. Z powierzchni obie wyspy
wyglądają bardzo podobnie. Pod wodą krajobraz jest jednak zróżnicowany. Tutaj spotkamy wiele rozrzuconych wokół głównej rafy
mniejszych bloków, tworzących fascynującą
scenerię. Fauna i flora są natomiast praktycznie identyczne jak na Koh Bida Nok. Tutaj też
można się spodziewać spotkań z niezwykłymi
mieszkańcami podwodnego świata.

Hin Bida - Phi Phi Shark Point
W odróżnieniu do Phuket Shark Point, tutaj
rzeczywiście jest szansa spotkania rekinów.
Łagodnie opadające piaszczyste dno z licznymi, rozrzuconymi blokami skalnymi przyciąga
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duże ilości rekinów leopardzich (ang. Leopard
Shark), które podobnie jak na Koh Bida Nok
odpoczywają tutaj po nocnych łowach. Ponieważ Hin Bida jest jednak dużo dalej od Phi Phi
łodzie trafiają tu rzadko, najczęściej na życzenie
nurkujących.
Wszystkie opisane powyżej miejsca dostępne
są praktycznie przez cały rok. Pływa się tam
dużymi, wygodnymi łodziami. Jednak, aby
zobaczyć największe atrakcje Phi Phi, należy
przygotować się na mniej komfortowe warunki. Rejs na Hin Daeng i Hin Muang obywa się
bowiem szybkimi, ale malutkimi motorówkami.
Podróż w jedną stronę zajmuje czasami nawet
2 godziny i naprawdę warto zażyć wcześnej lek
przeciwko chorobie morskiej. Trzeba mieć też
świadomość, że czasami, gdy pogoda okazuje
się zbyt wietrzna zawraca się w połowie trasy.
Warto jednak zaryzykować. Hin Daeng i Hin
Muang to zdecydowanie jedne z najpiękniejszych miejsc do nurkowania w całej Tajlandii.
Położone samotnie na otwartym morzu, przyciągają tłumnie najciekawszych mieszkańców
głębin.

Hin Daeng
Czerwona Skała zyskała swoją nazwę od pokrywających ją w płytkich partiach kolonii anemonów. Wyrastający z głębokości ponad 50m
ogromny blok skalny jest siedliskiem niezwykle
bogatej fauny i flory. Szczególnie duże szanse
są tutaj na spotkanie z gatunkami pelagicznymi. Wody wokół rafy często nawiedzają szare
rekiny rafowe (ang. Grey Reef Shark), a w jednej
z małych grot na głębokości 10m odpoczywają
rekiny wąsate (ang. Nurse Shark).

Hin Muang
Purpurowa Skała położona jest tuż obok Hin
Daeng. Jej nazwa pochodzi od kolonii purpurowych miękkich korali, które bujnie porastają
ściany rafy. Z obu stron opadają one stromo
do głębokości 70m i stanowią spektakularny
i niepowtarzalny widok. Nie bez powodu Hin
Muang uznawany jest za doskonałe miejsce dla
każdego nurkującego. Przyglądając się z bliska
życiu na rafie mamy szansę znaleźć tam ślimaki
nagoskrzelne, koniki morskie i inne bezkręgowce. Z drugiej strony chyba największą atrakcją
tego miejsca są spotkania z ogromnymi rekinami wielorybimi (ang. Whale Shark) i mantami
(ang. Manta Ray), które przypływają tu bardzo
często.

Majestatyczne manty bardzo często nawiedzają wody wokół Hin Muang

Widoczność
1. do 20 metrów

Phi Phi Don

2. 20+

Głębokość:
1. do 30 metrów
2. 70 metrów

Hin Dot

Stopień trudności:
1. Łatwy
2. Średni

Zatoka Maya

Phi Phi Ley
Koh Bida Nai

Koh Bida Nok

Ocena:

1. Phi Phi
2. Hin Daeng i Hin Muang

Hin Bida

www.phi-phi.com
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Hin Muang

Hin Deang

Rekin leopardzi (ang. Leopard Shark)
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Similany
Dla każdego nurkującego turysty Similany
to miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić
będąc w Tajlandii. Archipelag ten składa się
z dziewięciu niewielkich granitowych wysp
rozciągających się z północy na południe.
Znajduje się on 90 kilometrów od Phuketu
i właśnie stamtąd organizowane są wszystkie wyprawy na Similany. Można wprawdzie
znaleźć ofertę jednodniowych rejsów, ale tak
naprawdę jedynym rozsądnym rozwiązaniem
jest udział w kilkudniowym safari nurkowym.
Wybór jest bardzo duży, gdyż praktycznie
każdy liczący się operator na Phukecie ma
w ofercie Similany. Najczęściej w ramach rejsu
odwiedzane są również Richelieu Rock i Koh
Bon. Taki program przewidziany jest na 4 pełne
dni nurkowania. W wypadku dłuższych safari
jest szansa zobaczyć również wyspy Surin.
Poza posterunkiem strażników parku narodowego cały rejon jest niezamieszkały. Wyspy porośnięte są gęstą dżunglą i wraz z przepięknymi plażami i turkusową wodą tworzą idylliczne
widoki. Wyraźnie jednak widać zróżnicowanie
w krajobrazie po wschodniej i zachodniej stronie wysp. Od wschodu wybrzeże chronione
jest przed monsunami i to właśnie tutaj znajdują się piaszczyste plaże i urokliwe zatoczki.
Zachodnia strona archipelagu wystawiona poza
sezonem na działanie silnych wiatrów, to przede
wszystkim wyrastające bezpośrednio z wody
potężne bloki granitowe.
Pod wodą panuje podobne zróżnicowanie.
Wschodnia strona to łagodnie opadające ściany
rafy, porośnięte bujnymi koralami. Od zachodu
natomiast krajobraz jest bardzo surowy, granitowe bloki skalne tworzą skomplikowany podwodny labirynt, stromo opadający do głębokości
ponad 40m. Ponadto można się tu spodziewać
silnych prądów działających we wszystkich kierunkach. Często zdarzają się również termokliny,
z różnicą temperatur nawet 15°.

Richelieu Rock
Kilka godzin rejsu od Similanów znajduje się korekin wielorybi (ang. Whale Shark) lejne w Tajlandii miejsce, które upodobały sobie
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rekiny wielorybie (ang. Whale Shark). Niestety
wizyta tutaj uzależniona jest od warunków pogodowych i czasami zdarza się, że ten punkt
programu nie może być realizowany. Jeżeli
aura dopisze, będziemy mieli okazję odwiedzić jedno z ciekawszych miejsc do nurkowania na Morzu Andamańskim. Oprócz częstych
spotkań z rekinami wielorybimi, Richelieu Rock
ma do zaoferowania jeszcze dużo więcej. Jako
że jest to jedyna rafa w okolicy, przypływają
tutaj liczne drapieżniki. Często okolicę patrolują
rekiny rafowe i ogromne barakudy.

Surin
Główny archipelag składa się z pięciu wysp
leżących tuż przy granicy z Birmą. Niestety
znaczna jego część nosi jeszcze znamiona niedawnych połowów z dynamitem. Od momentu,
kiedy cały rejon objęto ochroną i utworzono
park narodowy, sytuacja stale się poprawia.
Jednak dwa najciekawsze miejsca do nurkowania znajdują się poza obrębem głównego
archipelagu:

Koh Bon
Każda wizyta w tym miejscu zaskakiwała mnie
jedną rzeczą – niewiarygodnie klarowną wodą.
Takiej widoczności nie spotkałem nigdzie indziej w całej Tajlandii. Nurkuje się zwykle na
południowej ścianie rafy, która opada do głębokości ponad 40m. W często tu występujących prądach można spotkać rekiny białopłetwe (ang. Whitetip Shark), a w płytszych
partiach prawie zawsze widywaliśmy mątwy
(ang. Cuttlefish).

Koh Tachai
Wokół wyspy rozpościera się przepiękna
rafa, łagodnie opadająca do głębokości 30m.
W zależności od miejsca, które zostanie wybrane do nurkowania trafimy na bujne ogrody
koralowe ciągnące się płasko na głębokości ok.
20m, lub skupiska wyrastających z piaszczystego dna bloków skalnych. Wszędzie jednak
towarzyszyć nam będzie bardzo bogate życie
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MALEZJA
Rekin
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Reef Shark)
na rafie,
a przy (ang.
odrobinie
szczęścia
spotkamy
zamieszkujące tutaj napoleony.

Fantasea Reef
Położona na zachodnim wybrzeżu wyspy numer
8 rafa rywalizuje z Elephant Head o miano najpiękniejszej na Similanach. Jest to bardzo duża
formacja skalna, tak, że często planuje się tutaj
dwa zanurzenia. Można tu zawsze liczyć na spotkania z kolorowymi mieszkańcami raf: papugoryby (ang. Parrotfish), chetoniki (ang. Masked
Butterflyfish) ławice małych rogatnic (ang. Blue
Triggerfish), ustniczki cesarskie (ang. Emperor
Angelfish). Kakofonia barw i kształtów.

Elephant Head
Głowa Słonia to najsłynniejsze miejsce
na Similanach. Duża formacja skalna położona jest tuż obok wyspy numer 8. Podwodny
krajobraz uformowany przez ogromne bloki
granitowe jest fascynujący. Pojedyncze głazy
lub ich grupy tworzą niezwykłe przesmyki,
tunele, łuki i jaskinie. Nurkowania tutaj odbywają się zwykle wczesnym rankiem i wtedy
mamy największe szanse na spotkanie z często tu przypływającymi rekinami rafowymi.
Skały porośnięte są miękkimi i twardymi koralami, ale nie są one tak bujnie rozwinięte jak
na wschodnich ścianach Similanów.

East of Eden
Typowa rafa dla wschodniej strony Similanów.
Opada ona do głębokości ok. 30m, tworząc
przepiękny ogród koralowy. Gdzieniegdzie wyrastają duże bloki skalne sięgające 10m pod powierzchnią wody, wokół których koncentruje się
najwięcej życia. Ze względu na różnorodność
podwodnej fauny miejsce to jest nazywane
przez wielu nurkujących “akwarium”. Często
można tutaj spotkać również żółwie.
Powyższa lista to najbardziej znane i cenione
lokacje. Na Similanach znajduje się prawie
30 różnych miejsc do nurkowania, a co roku
adaptowane są nowe. Warto więc odwiedzić
archipelag ponownie, chociażby po to, aby
poznać jego najnowsze atrakcje.

Wschodnie rafy porastają bujne korale.

Christamas
Point

Widoczność
40 metrów

Breakfast Bend

Fantasea
Reef

Richelieu Rock

Głębokość:
40 metrów

Elephant
Head

Koh Tachai
Koh Bon

East
of Eden

Similany

żółw zielony (ang. Green Turtle)
Stopień trudności:
Średni

Phuket

Ocena:

www.diving.phuket.com

Shark Fin Reef

Coral Gardens
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