Ten wpis kierowany jest do wszystkich osób, które w ramach urlopu chciałyby
zapuścić się dalej niż do Międzyzdrojów, ale mają obawy, że logistyka ich przerośnie.
Zdecydowanie odpuść sobie dalsze czytanie, jeśli dotyczy Cię jeden z poniższych
punktów:
 jesteś blogerem podróżniczym i w ciągu ostatnich 5 lat odwiedziłeś przynajmniej 25
różnych krajów. Z takim dorobkiem uznasz, że w dupie byliśmy i gówno widzieliśmy
 byłeś już w Kambodży, Laosie i na Fidżi, a w wieku 16 lat zjechałeś pół Europy
autostopem. Uznasz, że nasza plan jest zbyt drogi i zbyt bezpieczny #nuda
 nie wyobrażasz sobie urlopu w hotelu innym niż 5 gwiazdkowy, niedzieli bez obiadu
w atelier u Amaro i zakupów w Harodsie. Uznasz, że nasz plan jest zbyt plebejski

Czytaj dalej, jeśli należysz do grona osób, które rok w rok jeżdżą na wakacje z Itaką,
ale nie masz już tego funu, co za pierwszym razem - deptak w Sharm el Sheik znasz
lepiej niż własne osiedle, czujesz mdłości na samą myśl o monotonnym jedzeniu i
paskudnych drinach w ramach All Inclusive, których nie da się wypić bez zalania litrem
coli. Proponujemy odmianę. Wakacje w podobnej cenie (budżet turnusu 2
tygodniowego), ale ze zdecydowanie większą ilością atrakcji i autentycznymi
wspomnieniami - nie będziesz zamknięty w hotelu i infrastrukturze stworzonej
specjalnie dla i pod turystów, wyjdziesz do ludzi i poznasz nową kulturę. Naszą
propozycją jest Tajlandia, czyli ulubiona destynacja PigOut'owej ekipy.
Poniższy scenariusz został przetestowany na (naszych) żywych organizmach i
sprawdził się lepiej niż tego oczekiwaliśmy. Plan jest następujący: bierzesz dwu, lub
jeszcze lepiej trzytygodniowy urlop i spędzasz go na wyspie Phuket, zahaczając po
drodze o Bangkok. Oczywiście, zaraz pojawią się głosy, że ta propozycja nie jest dla
prawdziwych podróżników tylko dla turystów, bo który szanujący się podróżnik jeździ
na Phuket? #komercja. Przecież do Tajlandii jeździ się po to, żeby chodzić po dżungli,
szukać świątyń ukrytych w krzaczorach i plaż na które dostać można się tylko od
strony morza, co nie? Cóż mogę powiedzieć, my nie popadamy w podróżniczy
faszyzm i najlepiej czujemy się idąc na kompromis, trochę zwiedzenia i trochę więcej
opierdalingu się na plaży. Przy takim planie sprawdza się idealnie.

Kiedy i od czego zacząć?
Najlepszy czas na wakacje w Tajlandii to okres listopad - kwiecień, kiedy w Polsce
zaczyna właśnie piździć, tudzież piździ już w najlepsze - za oknem szaro, buro i
nakurwia śnieg. W tym samym czasie w Tajlandii trwa lato, temperatura powietrza
oscyluje wokół 30 stopni, woda w morzu jest ciepła jak Michał Pieróg, a ilość
pochmurnych dni w ciągu miesiąca można zliczyć na palcach u jednej ręki. Ok, skoro
wiemy już "kiedy" to czas powiedzieć "jak". Pierwszą sprawą, którą musimy ogarnąć
jest oczywiście transport.
Loty:
Żeby znaleźć lot w sensownej cenie (poniżej 2tyś od osoby w dwie strony, albo
jeszcze lepiej poniżej 1,8 tyś) zapisujemy się do newslettera kilku serwisów
zajmujących się tanim lataniem:
- Fly4free https://www.facebook.com/fly4free/?fref=ts
- Flipo https://www.facebook.com/Flipopl/?fref=ts
- Loter https://www.facebook.com/loter.tanie.przeloty/?fref=ts
- Mleczne podróże https://www.facebook.com/mlecznepodroze/?fref=ts
Na tych portalach średnio raz w tygodniu pojawiają się okazyjne oferty lotów do
Tajlandii. Jako, że jesteśmy wygodni, szukamy lotów bezpośrednio z/ do naszego
miasta. Niestety, jeśli ktoś mieszka w Koziej Wólce, będzie miał trudniej. Dwa lata
temu za lot na trasie Praga - Kuala Lumpur (tak, wtedy byliśmy jeszcze młodzi i
napaleni, więc chciało nam się jechać na lotnisko aż do Pragi) + Bangkok - Warszawa,
zapłaciliśmy 1820 PLN. Z kolei w zeszłym roku wykręciliśmy mega deal, płacąc za lot
Warszawa – Amsterdam- Bangkok - Manila - Dubaj - Rzym - Warszawa 1772 PLN, a
jak od tego odliczymy 800 ojro odszkodowania za przymusową przesiadkę do innego
samolotu, to już w ogóle wychodzi na to, że lecieliśmy za darmochę. W tym roku trasę
Warszawa-Bangkok-Warszawa udało się wyszarpać za 1868 PLN, czyli niby trochę
drożej, ale w zamian mamy wygodniejsze połączenie, bez zbędnych przesiadek,
liniami Qatar Airways #nabogato.

Z moich obserwacji wynika, że na chwilę obecną najtańsze połączenia z Tajlandią
oferuje ukraińska linia lotnicza, Ukraine International Airlines. My nigdy nie braliśmy jej
pod uwagę, bo lot odbywa się nad terytorium Ukrainy i Rosji, ale jeśli niestraszne wam
bliskie spotkania z rakietą wyrzutni BUK to cenowo lepszej opcji nie znajdziecie, ok
1600 PLN.
Od kilku lat obywatele naszego wspaniałego kraju, wjeżdżając do Tajlandii, nie muszą
starać się o wizę (o ile wasz pobyt nie będzie dłuższy niż 30 dni), więc jeden problem
mamy z grzywki.
Kolejny lot, który musimy zarezerwować to lot z Bangkoku na Phuket. PigOut jest
zwolennikiem rezerwowania wszelkich lotów wcześniej, jednak jeśli macie w sobie
żyłkę hazardową, jara was życie na krawędzi i nie patrzycie na koszty lot ten, równie
dobrze możecie klepnąć będąc już w Tajlandii. Prawdopodobnie będzie drożej, ale
pozwoli wam też na większą elastyczność. Z Bangkoku na Phuket lata dziennie
kilkanaście samolotów różnych linii, więc na pewno znajdziecie jakieś wolne miejsca.
Liniami AirAsia (http://www.airasia.com/ot/en/home.page?cid=1) lot w dwie strony na
trasie Bangkok-Phuket można kupić już za 30 EUR od osoby. W cenę wliczony jest
bagaż do 10 kg, większy lub dodatkowy bagaż jest płatny osobno (od 30 zł za sztukędokładna rozpiska poniżej).

W sytuacji, gdy planujecie wyjazd z dużym wyprzedzeniem, warto na bieżąco
monitorować ofertę Air Asia. Kilka razy w roku mają promocje, podczas których, ceny
biletów zaczynają się od 1 dolara. Nam udało się ustrzelić takie promo dwa lata temu
w sierpniu.

Noclegi:
Nasz scenariusz zakłada 4 dniowy pobyt w Bangkoku (na początku lub na końcu
wyjazdu) i 10 dni (9 noclegów) na wyspie Phuket. Jeśli planujecie krótszy/ dłuższy
wyjazd, musicie przekalkulować ceny dla swojej opcji, używając liczydła, patyczków
czy co tam macie pod ręką.
W Bangkoku od dwóch lat śpimy w hotelu Rambuttri Village Inn & Plaza
(http://www.rambuttrivillage.com/amend.html). Może nie jest to najtańszy i najlepszy
nocleg w mieście, ale ta miejscówka ma tak dużo zalet, że zakochaliśmy się w niej od
pierwszego wejrzenia i nie mamy ochoty szukać już niczego innego. Hotel znajduje się
w samiuśkim centrum nocnego życia Bangkoku, tuż przy ulicy Khao San, i oferuje
wszystko co potrzebne aby urządzić epicki PigOut: tanie żarcie, sklepy, atrakcje i
dobry transport do innych części miasta. Dodatkowo, w cenie noclegu możemy
korzystać z hotelowego basenu, a uwierzcie mi na słowo, leżakowanie nad basenem
to jedyna opcja, żeby przetrwać upalne poranki w Bangkoku i nie umrzeć z gorąca.
Noclegi rezerwujemy przez booking.com

Cena około 70 PLN za osobę za noc w dwuosobowym pokoju z łazienką i śniadaniem.
Taniej niż na Bałtykiem.
Z hotelu na lotnisko dojedziecie autobusem i metrem lub (jak burżuj) taksówką. Cena
za taksówkę ok 400 THB za dwie osoby w jedną stronę (wliczając opłatę za
autostradę).
Na wyspie Phuket przetestowaliśmy dwa nisko budżetowe hotele: Arch Club Hotel
(http://www.agoda.com/pl-pl/arch-club-hotel/hotel/phuket-th.html) i Troy Guest house
(http://troygh.com). Oba znajdują się blisko plaży Patong Beach - największej i
najbardziej znanej na wyspie, jednak zlokalizowane są w cichej okolicy, więc nie
będziecie mieć problemu z tłumem pijanych Rosjan hałasujących pod oknami.
Arch Club Hotel znajduje się około 15 minut spacerkiem od plaży, oferuje
samoobsługowe śniadania (tosty z dżemorem, kawę i herbatę), wypożyczalnię
skuterów i pomoc w organizowaniu wycieczek na inne wyspy. Cena ok 50 PLN za
osobę za noc.
Troy Guest House jest bliżej plaży (ok 10 minut spacerkiem) i znajduje się zaraz obok
nocnego targu z jedzeniem, czyli najlepszego miejsca na wyżerkę na całej wyspie i w
ogóle najlepszego miejsca na świecie #przezżołądekdoserca. Cena ok 45 PLN za
osobę za noc.
Oba hotele oferują też transport z/na lotnisko w cenie ok 600 THB za dwie osoby w
jedną stronę

Wyżywienie:
W czasie naszych wyjazdów, jak ognia unikamy knajp ze srebrnymi sztućcami i
śnieżnobiałymi obrusami. Jemy tam gdzie lokalsi, co w Tajlandii oznacza jedzenie na
ulicy. Uwierzcie mi na słowo, nigdzie nie dostaniecie tak dobrych owoców morza, jak
na nocnym targu przy Patong Beach, i tak dobrego pad thaia, jak w budzie w China
Town w Bangkoku. Do większości miejsc, w których jedliśmy w Tajlandii, nigdy nie
zaglądała inspekcja Sanepidu, co więcej, połowa z tych „restauracji” nie posiada
nawet dostępu do bieżącej wody, więc naczynia zmywali w misce z wodą, ale who
cares? Cejrowski powiedział kiedyś w swoim programie, że wszystkie garkuchnie, w
których jedzą lokalsi to dobre i bezpieczne garkuchnie. Dlatego, nie bójcie się
próbować niczego, czego próbują miejscowi, a do listy "obowiązkowych rzeczy do
zaliczenia", dodajcie odwiedziny na dwóch bazarkach z żarciem przy Patong Beach.

Z kolei w Bangkoku, bardzo dobre jedzenie znajdziecie na straganach wzdłuż Khao
San Road i oczywiście w China Town.

Przykładowe ceny:
•

puszka coli/ innego napoju kupiona na plaży 30-40 THB

•

cola 0.5 l kupiona w sklepie 17 THB

•

piwo w sklepie 35 THB puszka

•

piwo w knajpie 70-90 THB butelka 0.5 l

•

owoce (obrane, pokrojone, sprzedawane w woreczkach- gotowe do jedzenia) 2030 THB

•

szaszłyki z grilla 17-20 THB za sztukę

•

obiad dla dwóch osób w małej knajpce (bez alkoholu) 200 THB

•

lody w kokosie 65 THB

•

sajgonki na straganie na targu 20 THB za sztukę

•

Pad Thai na straganie 50-100 THB

•

szejki owocowe 35-50 THB

Jedyne czego powinniście unikać w czasie wizyty w Tajlandii to jedzenia w fast
foodowych sieciówkach. Fast food w Tajlandii jest tak samo ekskluzywny, jak sushi w
Polsce. Zestaw w maczku lub kanapka w Burger Kingu kosztują tyle, co całodniowe
wyżywienie „na ulicy” (440 THB za dwie kanapeczki w Burger Kingu #rozbój),

Jednym z głównych powodów, dla których warto wybrać się do Azji
niewątpliwie jest jedzenie. Gdyby miał opisać je w 4 słowach,
powiedziałbym: dużo, tanio, ostro i różnorodnie.
Ilość miejsc, gdzie można zjeść poraża. Od ulicznych garkuchni
przez małe knajpki aż po ogromne gastro bazarki i wykwintne
restauracje. Taki wybór gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla
siebie. To samo tyczy się oferowanych smaków. Wiadomo, że
największym powodzeniem cieszy się kuchnia azjatycka, ale dla
wybrednych znajdzie się też coś z innych zakątków świata, w tym
klasyka: pizza, kebab i hot dogi. Jeśli ktoś podobnie jak ja, ma
fetysz ostrego żarcia to Azja/Tajlandia jest jego rajem obiecanym.
Można ostro przepalić rurkę. Kiedy tu przyjechałem miałem
zapchaną dziurkę w nosie, a teraz wszystkie drożne (if you know what I mean).
W pierwszym tygodniu pobytu na Phuket jadaliśmy głównie w małych knajpkach usytuowanych na
drodze hotel – plaża – hotel. Opisy w menu za dużo nam nie mówiły, a obsługa nie bardzo ogarniała
po angielsku, więc często zamówienia były strzałami w ciemno, jednak za każdym razem trafionymi.
Jeśli na siłę miałbym do czegoś się przyczepić to niech to będzie nadmiar trawy cytrynowej w
serwowanych posiłkach. Nie jestem jej fanem i był moment, kiedy ten specyficzny posmak zaczął
mnie drażnić, ale szybko o nim zapomniałem.
W drugim tygodniu przenieśliśmy się do hotelu na drugim końcu miasteczka i wtedy zaczął się
prawdziwy PigOut. Okazało się, że pod nosem mamy gastro bazarek, a na nim każdego wieczora
schodziła gruba orgia smaków. Ryby, owoce morza, mięsa, desery, egzotyczne owoce, szejki i co
tylko sobie wymyślisz, a wszystko za śmieszne pieniądze (w porównaniu z polskimi lokalami).
Przed wylotem nasłuchałem się wielu legend o umiłowaniu Azjatów do jedzenia wszelkiej maści
owadów.
Prawda jest taka, że faktycznie nie brakuje stoisk z grillowanymi robaczkami i różnymi żyjątkami:
szarańcza, karaluchy, skorpiony, itd., do wyboru, do koloru, jednak lokalni tego nie jedzą.
Przynajmniej ja nie odnotowałem. To atrakcja turystyczna, którą obowiązkowo trzeba zaliczyć żeby
mieć, co opowiadać kolegom. Tak też zrobiliśmy.
Pad thai to jedno z najsmaczniejszych i zarazem najprostszych azjatyckich dań. Dla Tajów to taka
sama klasyka, jak dla nas schabowy kebab, do kupienia na każdym rogu. Nie licząc grillowanych
krewetek i owocowych szejków, pad thai jest smakiem, za którym najbardziej tęsknie. Na szczęście
okazałem się na tyle genialny, żeby nagrać proces jego przygotowania. Madzia już kilka razy
odtwarzała w domu i wychodziło bardzo dobrze. Kucharz z ulicznej garkuchni przyrządza Pad Thai w
niecałe 3 minuty, Tobie zejdzie góra 10. Będziesz potrzebował: oleju, kurczaka lub owoców morza,
makaronu ryżowego, sosu sojowego, jajka (my dajemy 2), kiełków fasoli mung, szczypiorku, cebulki
dymki, cukru, tofu (to pomijamy), rozdrobnionych orzechów nerkowca, suszonego chili i sosu rybnego
(bez niego też nam wyszło).

Atrakcje:
 Zwiedzanie Bangkoku:
W Bangkoku mieści się pewnie jakieś kilka tysięcy świątyń i jeszcze więcej
pomniczków Buddy. Nie ma szans żeby zobaczyć je wszystkie w ciągu 4 dni (pewnie
tak samo nierealne jest to w ciągu 4 miesięcy) dlatego skupmy się na najważniejszej
kwestii, czyli na odpoczynku. Średnia temperatura powietrza w okresie luty - marzec to
jakieś 35 stopni, do tego wysoka wilgotność powietrza i wszechobecny smog, więc nikt
o zdrowych zmysłach nie będzie, w takich warunkach, zwiedzał miasta od samego
rana. Nasz sprawdzony sposób na Bangkok to śniadanie, relaks na basenie i wyjście
na miasto dopiero po godzinie 15, Szybkie zwiedzanie atrakcji, do których można
dostać się za darmoszkę (albo w rozsądnej cenie) i jako ukoronowanie dnia,
wieczorne szaleństwo na mieście. Obowiązkowo do zwiedzenia:
1. Wat Arum- Świątynia Świtu. Położona na przeciwległym brzegu Bangkoku, więc
przy okazji zaliczycie przeprawę promem (bilet 3 THB w jedną stronę). Wstęp do
świątyni kosztuje 100 THB. Pamiętajcie, żeby nie wybierać się na zwiedzanie

świątyni w szpilkach :), bo aby dotrzeć na sam szczyt budynku i podziwiać
panoramę miasta, trzeba zaliczyć dosyć strome schody.
2. Śpiący Budda w Wat Pho. Ogromny posąg (46 metrów długi i 15 metrów wysoki),
przedstawiający Buddę wstępującego w stan nirwany. Do tego bardzo przyjemny i
fotogeniczny kompleks mniejszych świątyń, na terenie którego działa również
szkoła tajskiego masażu. Bilet wstępu 100-200 THB. Można tu dotrzeć spacerkiem
z Khao San Road albo podjechać tuk-tukiem za ok 20-50 THB.

3. China Town: największe skupisko garkuchni, knajpek i straganów z najlepszym
tajskim żarciem ever. Nic tylko siedzieć, jeść i pić. Dojedziecie tu z Khao San Road
tuk-tukiem za ok 50 THB. Jeśli szukacie ekstremalnych atrakcji, to w niewielkiej
odległości znajduje się Sathorn Unique Tower, opuszczony wieżowiec z kozackim
widokiem na panoramę Bangkoku.

4. Khao San Road, czyli kolejna miejscówka na dobre jedzenie i zakupy, a jeśli
zdecydujecie się zanocować w Rambuttri Village, będziecie mieć ją pod samym
nosem.

Robię przegląd neta i fejsbuk pyta co u mnie? Tak się składa, że całkiem
sporo. Wczoraj, kiedy u was była 1 w nocy, siedziałem na lotnisku i
czekałem na samolot do Bangkoku. W tzw. międzyczasie wpadłem do
Dunkin Donuts żeby zrobić sobie namiastkę tłustego czwartku i myślałem,
że będzie to największa atrakcja dnia. Błąd. To było 27.02.2014r., a lot miał
trwać 1h20 min. Na miejscu okazało się, że jest 27.02 ale roku 2557 i
wylądowałem w mieście o egzotycznej nazwie „Krung Thep Mahanakhon
Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat
Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan
Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit”, hey macarena. Nie, nie jestem
pijany. No dobra trochę jestem, ale to co wyżej to true story. W Bangkoku w
przeciwieństwie do Phuket nie turyści, a miejscowi wyznaczają czas i tak
się składa, że aktualnie jest tu rok 2557, a to coś w cudzysłowie to oryginalna nazwa miasta. Google
twierdzi, że jest to najdłuższa nazwa geograficzna na świecie, doczekała się nawet wpisu do Księgi
Guinnessa. Bangkok posiada jeszcze jeden rekord. Stowarzyszenie meteorologów czy kogoś tam,
oficjalnie uznaje to miasto za najgorętsze na świecie. Mogą mieć rację. Jest gorąco jak w piekle, a do tego
jeszcze zajebisty smog. Niby nie ma ani jednej chmurki, a szaro jak na Śląsku. Samo miasto paskudne.
Prawie tak brzydkie jak Łódź, ale świątynie epickie. Aktualnie trwają tutaj zamieszki podobne, jak początki
na Ukrainie. Zamknięte strefy z protestami, uzbrojone wojsko i policja rozsiane po mieście. Takie klimaty.
Wszystkie portale podróżnicze podają, że jest niebezpiecznie i żeby Broń Boże nie zapuszczać się poza
obszary turystyczne. Łatwo powiedzieć. Chcieliśmy być grzeczni i pojechać zobaczyć wielkiego, złotego
Buddę, ale niestety trafił nam się lewy tuk tuk. Kierowca próbował nas przekręcić i trzeba było ewakuować
się na pierwszych lepszych światłach, w totalnie nieznanej dzielni. Próba samodzielnego powrotu do hotelu
przyniosła tyle, że trafiliśmy w sam środeczek tajskiego majdanu. Poza tym nudy – picie rumu z wiadra,
smakowanie szarańczy, bicie kolejnych rekordów w ostrości żarcia, etc. Czy żałuję? Hell no! Mimo
wszystko Bangkok to bardzo klimatyczne miejsce i bawimy się pierwszorzędnie. Za dnia jest tak gorąco, że
możemy bez wyrzutów sumienia, moczyć się przez kilka godzin w hotelowym basenie (znowu trafił nam się
basen na dachu) a odhaczenie kolejnych świątyń i posągów pozostawić na wieczór. Wracając ze
zwiedzania zahaczamy o chińską dzielnicę, gdzie próbujemy nowych potraw, po czym udajemy się na Kao
San Road, czyli centrum nocnego życia. Tam trochę drinkujemy i jakżeby inaczej – próbujemy nowych
potraw. Kiedy mamy już dość alko i pad thaia, spacerkiem kulamy się do hotelu. I właśnie tak wygląda
idealny balans pomiędzy chillout’em a zwiedzaniem, PigOut-turystyka.
P.S. Bangkok to stolica i największe miasto Tajlandii. Składa się z 50 dzielnic i liczy mniej więcej 10 mln
mieszkańców (21 miasto na świecie pod tym względem). W mieście znajduje się około 400 świątyń, a
niektóre swoim majestatem urywają dupę. Przeciętna roczna temperatura powietrza wynosi 28,4°C, a
oryginalną nazwę Bangkoku tłumaczy się jako: „Miasto aniołów, wielkie miasto i rezydencja świętego
klejnotu Indry (Szmaragdowego Buddy), niezdobyte miasto Boga, wielka stolica świata, ozdobiona
dziewięcioma bezcennymi kamieniami szlachetnymi, pełne ogromnych pałaców królewskich, równającym
niebiańskiemu domowi odrodzonego Boga; miasto, podarowane przez Indrę i zbudowane przez
Wiszwakarmana”. No i to prawda, co mówili w Kac Vegas 2, Bangkok wciąga!

Prawdopodobnie w każdym większym mieście da się znaleźć budynki
widma, całkowicie odstające od reszty krajobrazu, których jedyną
funkcją jest straszenie przechodniów. W Warszawie są, co najmniej
dwie takie porzucone inwestycje. Jedna na Sadybie i druga na
Bielanach. Osobiście znam jeszcze jedną konstrukcję z tej kategorii.
Nazywa się Sathorn Unique Bulding i stoi w Bangkoku. Miejscowi
nazywają ją Ghost Tower.
Geneza: W latach 90′ poprzedniego wieku gospodarka Tajlandii
przeżywała prawdziwy boom, który szczególnie był zauważalny na
rynku nieruchomości w Bangkoku. W centrum miasta na masową
skalę

zaczęły

wyrastać

wieżowce

przeznaczone

na

biura

i

mieszkania. Wśród nich największą gwiazdą miał być 49-piętrowy
Sathor Unique. Plany zakładały stworzenie wewnątrz budynku 659
luksusowych apartamentów oraz 54 lokale usługowe. Wartością
dodaną dla przyszłych lokatorów miała być możliwość podziwiania
panoramy Bangkoku i rzeki Menam z tarasów i dachu. Plany planami, a życie swoje. W 1997 roku budowa
ukończonego w 80% Sathorn Unique została wstrzymana. Była to konsekwencja wielkiego azjatyckiego
kryzysu finansowego, który doprowadził do bankructwa dewelopera odpowiedzialnego za projekt. Od tego
czasu minęło już 18 lat, a budynek wciąż stoi w takim stanie, jakby prace zostały wstrzymane zaledwie
wczoraj. Do tej pory nie znalazł się nikt, kto dysponowałby odpowiednią kwotą i sensownym pomysłem na
zagospodarowanie wieżowca. Może wy jesteście chętni? Wystarczy wyłożyć na stół 60 milionów dolarów i
budynek jest wasz.
Jak go odkryliśmy? O budynku dowiedzieliśmy się od pary turystów poznanych przy piwie na Khao San
Road. Podczas rozmowy zdradziliśmy im, że mamy w planach odwiedzić Sky Bar w hotelu Lebua, który
stał się bardzo popularny dzięki filmowi Kac Vegas 2 (nigdy nie przyzwyczaję się do tego tłumaczenia).
Wtedy nasi nowi znajomi opowiedzieli nam o opuszczonym budynku położonym na tej samej ulicy, co hotel
z barem, oddalonym zaledwie o kilkaset metrów. Ich historia była na tyle intrygująca, że nie
zastanawialiśmy się długo, kiedy przyszedł czas decyzji – Sky Bar w „garniturach” (elegancki lokal, więc
japonki i szorty nie przejdą), czy Ghost Tower na luzaku?
Wejście: Wejście do Sathorn Unique jest nielegalne. Budynek stoi na prywatnym, ogrodzonym terenie.
Ponadto od incydentu z grudnia zeszłego roku, kiedy wewnątrz powiesił się 30-letni turysta ze Szwecji,
wieżowiec jest dodatkowo strzeżony przez policję. Jednak, jeśli komuś naprawdę zależy na wejściu, da się
to zrobić. Tajska policja ma tak samo wyostrzony zmysł wzroku, co Stevie Wonder. Obstawiają wejście
tylko od głównej ulicy. Wystarczy zaatakować budynek z bocznej alejki, znaleźć dziurę w płocie i już prawie
jesteśmy środku. Prawie, bo dopiero teraz trafia się na prawdziwą ochronę. Bezdomnych. Po placu, na
którym stoi wieżowiec kręci się kilku typów bez stałego zameldowania, uważających się za właścicieli
posesji. Jeśli Cię dojrzą, masz 2 wyjścia – zawrócić, albo zapłacić. Według ich cennika wejście kosztuje
500 THB (50 zł), ale faktyczna cena po negocjacjach wynosi 100-150 THB.
Odczucia: Budynek jest już przerażający, kiedy patrzy się na niego z poziomu ulicy. Z bliska prezentuje się
jeszcze gorzej. Ostatni raz takie ciary miałem w dzieciństwie podczas oglądania filmu „Przyjaciel wesołego
diabła”.

Buka z Muminków to cienias, Diabeł Piszczałka to dopiero był badass. Niejedno dziecko doznało przez
niego traumy. Wracając do tematu, aby dostać się na szczyt Sathorn Unique trzeba wspiąć się 49-pięter po
nieoświetlonych schodach bez poręczy, z małymi, wyszczerbionymi stopniami. Dodatkowo po drodze
czekają bonusowe przeszkody – utrudniające przejście gruzowiska i druty wystające ze ścian. Atmosfera
grozy zwiększała się podczas eksploracji kolejnych pięter, gdzie natrafialiśmy m.in na graffiti z różnymi
ostrzeżeniami i groźbami, porzucone narzędzia (które przy torturach sprawdziłby się nie gorzej niż przy
majsterkowaniu), pojedyncze buty i najgorsze, bezpańskie, wygłodniałe psy. Każdy niezidentyfikowany
dźwięk dodatkowo potęgował klimat rodem z horroru. W miarę przemieszczania się ku górze, dało się
zauważyć, że lokale osadzone na niższych piętrach były już w zaawansowanej fazie wykończenia. Miały
położone podłogi, zainstalowane wanny, a nawet porobione instalacje. Im wyżej tym bardziej surowe
pomieszczenia, z dziurami w podłogach i ścianach oraz wystającymi ostrymi, zardzewiałymi prętami.
Całość nie prezentowała się zbyt stabilnie i bezpiecznie, ale skoro wdrapaliśmy się już tak wysoko to nie
odpuszczamy.
Wejście na szczyt okazało się mega wyzwaniem fizycznym. Temperatura przekraczająca 30° C i
wilgotność 90% dały nam ostro popalić. Plama potu na moich plecach dorobiła się własnej plamy potu.
Jednak po tym, co zobaczyliśmy na górze, całe zmęczenie odeszło w zapomnienie. Niedawno mieliśmy
okazję wjechać na 124 piętro Burj Khalifa w Dubaju, ale tamtejsze widoki w ogóle nie mają startu do
panoramy Bangkoku oglądanej z dachu Sathorn Unique. Landschaft z Ghost Tower zdecydowanie urywa 4
litery. To było epickie doświadczenie.
W tym miejscu chciałbym napisać, że przy ewentualnej wizycie w Bangkoku polecam wspiąć się na
Sathorn Unique, ale nie mogę. Widoki są kozackie, fakt!, jednak samo wejście jest nielegalne i
niebezpieczne. Ciemno, stromo, wilki jakieś, brak barierek i poręczy, a dookoła złoo, dziury i wystające
pręty. Wolałbym, żeby nikt się nie inspirował i nie wchodził na spontanie, bo można sobie zrobić kuku.
Decydując się na wejście na Ghost Tower robisz to na własne ryzyko. Zadbaj wcześniej o odpowiednie
obuwie, latarkę i aktywny roaming w telefonie.

 Atrakcje na Phuket:
1. Plaże: Największą atrakcją Phuket są plaże, dlatego jest to idealna wakacyjna
miejscówka dla tych, którzy lubią leżakowanie na piasku i taplanie się w wodzie.
Mieszkając w Arch Hotel lub Troy Ghest House, plaża Patong Beach będzie dla
Was w zasięgu krótkiego spaceru. Jednak najładniejsze plaże położone są w
innych częściach wyspy, dlatego warto wypożyczyć skuter i pojechać na
wycieczkę. Skutery wypożyczyć można prawie na każdym rogu. Koszt to ok 300
THB za dzień, ale pamiętajcie, że wynajęcie skutera równoznaczne jest ze złożenie
w depozyt paszportu.
Na forach można przeczytać wiele historii,
kiedy

przy

oddawaniu

skuterów

wybuchały awantury, bo Tajowie oskarżali
turystów o spowodowanie uszkodzeń i nie
chcieli wydać paszportu, jeśli nie pokryje
się

szkód.

Zdecydowanie

polecam

wynajem dwóch kół z hotelu, w którym
mieszkamy. Nie zatrzymują paszportu, bo
skanowali go podczas meldowania. Przy
takiej opcji ma się zdecydowanie mniej
stresu. Benzynę tankujemy przy drodze,
kupując ja w butelkach za około 40 THB
za litr. Niektóre parkingi przy plażach są
płatne ok 20 THB za cały dzień.
Na większości plaż dostępne są leżaki
(płatne; 200 THB za dwa leżaki i parasol),
ale

oczywiście

nie

musicie

z

nich

korzystać.
2. Zachód Słońca: W czasie pobytu na Phuket, warto przynajmniej raz wybrać się na
Promthep Cave Viewpoint, aby obejrzeć malowniczy zachód. Bardzo przyjemna
atrakcja i w dodatku za darmoszkę. Najlepiej pojechać tam skuterem, zaliczać po
drodze kilka fajnych punktów widokowych.

Złooo. Duże zuooooooo. Miałem dzisiaj nieprzyjemną sytuację i
potrzebuję wsparcia, bo wpadam w paranoję. Było tak, jechałem
sobie jak gdyby nigdy nic na skuterku, aż tu nagle na drogę
wyskakuje lokalny szeryf i karze mi zjechać na pobocze. W
zasadzie to w jednym momencie na trasie znalazło się kilku
tajskich policjantów i zatrzymywali jak leci wszystkich na dwóch
kółkach. Zgodnie z nakazem zatrzymałem się we wskazanym
miejscu. Po chwili podbija do mnie Strażnik Phuket i prosi o
okazanie dokumentów. W tym momencie gówno wpadło w
wentylator, bo nie miałem prawka. Dostałem mandat. Na
jakiekolwiek dyskusje czy negocjacje nie było szans. Raz, że
bariera językowa i dwa, zgodnie z tutejszymi obyczajami miejscowi
są wyżej w hierarchii niż turyści i przy ewentualnym spięciu zawsze
wyjdzie na ich korzyść, a jeśli sytuacja by się za mocno zaogniła
można sobie tylko niepotrzebnie skomplikować życie. Przynajmniej takie opinie czytałem na forach
poświęconych Tajlandii tuż przed wylotem i szczerze mówiąc jakoś nie czułem się na siłach żeby je
weryfikować. Pokornie przyjąłem mandat, ale na tym nie koniec. Okazuje się, że tutejsze grzywny trzeba
zapłacić od ręki i dopiero po okazaniu paragonu można odjechać. Inaczej mówiąc, zarekwirowano mi
skuterek i postawiono ultimatum – płać, jeśli chcesz go odzyskać. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz, trzeba
wnieść okup. Podbijam więc do kasy (tu wypada wspomnieć, że cała akcja mała miejsce pod
komisariatem), a tam kolejka jak za komuny, kilkudziesięciometrowy wąż poskładany z turystów z całego
świata. Dookoła słychać tyle języków, co na wieży Babel. Na mandacie nie było kwoty, więc każdy każdego
pytał ile to może kosztować (ponoć od 100 do 300 pln taka impreza). Zanosiło się na długie
czekanie. Postanowiliśmy, że Madzia postoi w kolejce, a ja kopsnę nagrać niecny proceder „łapanki” ku
przestrodze dla innych. Podbijam na miejsce zbrodni i widzę, że z czterech policjantów został tylko jeden.
Wyczułem krew. Zakręciłem się przy skuterku, że niby czegoś szukam i od razu ostatni glina wyłowił mnie
z pytaniem czy już zapłaciłem? (nie mogłem powiedzieć, że tak, bo musiałbym pokazać paragon),
powiedziałem, że wszystko git, wróciłem tylko po kasę i dałem do zrozumienia, że nie musi sobie zawracać
mną głowy, przecież nie planuje niczego, zupełnie niczego. Kupił to i skupił na kimś innym. Jak tylko na
chwile straciłem go z oczu, jebs na motorek i dzida w długą. Miałem taką adrenalinę, że wyciągnąłem z
pierdziocha jakieś 80 km/h. Przejechałem z kilometr albo dwa, skręciłem w boczną uliczkę, gdzie wtopiłem
skuter w inne stojące na parkingu, a sam wskoczyłem w pobliskie krzaki żeby ukryć się przed pościgiem na
rikszach i tuk tukach.
Minął kwadrans, nic się nie działo, stamina opadła. Postanowiłem iść wybadać teren. Oczywiście musiałem
zmienić look żeby mnie nie rozpoznano. Koszulka na lewą stronę, przedziałek na prawą, okulary słoneczne
do kieszeni. Może szału nie ma, ale still better than superman. W nowym outficie podszedłem do głównej
ulicy, gdzie po chwili dołączyła do mnie Madzia i oznajmiła, że pies z kulawą nogą (łapiecie
wieloznaczność) nie zainteresował się moją wielką ucieczką. W pierwszym momencie ta informacja trochę
mnie rozczarowała, bo nie po to siedzę kwadrans w krzaczorach, żeby usłyszeć, że nikt nie odnotował
mojego zniknięcia, no ale z drugiej strony grunt, że się wywinąłem.

To mógłby być koniec historii, niestety to dopiero początek. Przeanalizowałem wszystko i wyszło mi, że
jestem uwalony na całego. Gliniarz pod koniec dnia będzie liczył czy kasa zgadza się z kwitami i wyjdzie,
że ja nie zapłaciłem. Spisał mój numer rejestracyjny więc szybko się zorientuje, w którym hotelu go
podnajmują. Tam z kolei pokażą mu ksero mojego paszportu i wskażą numer pokoju, czyli tajlandzki
detektyw Rutkowski jest w stanie namierzyć mnie szybciej niż mi zeszło na napisane tego posta. Co mnie
czeka? Wizja tutejszego więzienia to najgorsza wizja ever. Człowiek z moją urodą nie poradzi sobie w
kryminale. Tajowie, co prawda są drobni, ale każdy z nich może się okazać kolejnym Brucem Lee albo
Mannym Pacquiao, a poza tym potrafią bardzo szybko dźgać nożami (obejrzyjcie The Raid)
Nie chciałbym nikogo obwiniać za zaistniałą sytuację, ale niestety muszę. Podróżnicy pokroju Beaty
Pawlikowskiej, blogerzy i inni ludzie, którzy jeżdżą po świecie, a później spisują przewodniki, robią to źle.
Kogo obchodzi ile lat temu powstał jakiś kościółek i jaki jest najlepszy filtr do opalania? Podróżnik amator
potrzebuje faktów – co, gdzie, za ile i z kim gadać. Przykładowo wczoraj pisałem na fejsie, że tanie lotnisko
w Kuala Lumpur jest zasyfione, a w komentarzach dostałem zarzut, że nieprawda, bo 3 lata temu było
czyste jak łza. Tak się rodzi dezinformacja. Na tej samej zasadzie przed wylotem zapytałem na forum
podróżniczym czy w Tajlandii będę potrzebował prawka (po co wozić zbędne dokumenty i ryzykować
zgubę?) i co usłyszałem? „Nie ma sensu zabierać. W Tajlandii polskie prawko nie jest uznawane, poza tym
na skuter nie potrzeba, a do wynajmu wystarczy dowód i gotówka”. Okazało się, że wszystkie rady to jeden
wielki bullshit. Ten co to napisał będzie płacił za mojego adwokata! Wracając do meritum, co teraz będzie?
Ktoś już tak miał?

#SkuterSydneyaPolakaNieJestJuzNajszybszyWmiescie

3. Rezerwat gibonów i wodospad: Wejście do parku kosztuje 200 THB od osoby, co
według nas jest znaczną przesadą, bo gibony ogląda się ze znacznej odległości
przez kraty, ale muszę przy okazji przyznać się, że daliśmy lekko ciała w kwestii
wodospadu. Znaleźliśmy dwa żałosne strumyczki spływające po skałach i
uznaliśmy to za straszną lipę i dopiero po czasie okazało się, że to nie był ten
właściwy wodospad. Cóż, bywa i tak.

4. Karmienie słoni: Jeżdżąc skuterkiem po wyspie na pewno traficie na wiele
miejscówek, gdzie turyści mogą nakarmić i pojeździć na słoniach lub strzelić sobie
selfie z małpą. Raz zajechaliśmy na taką farmę i chyba więcej tego nie
powtórzymy. Słonie i małpy są super, na miejscu za 100 THB można kupić owoce i
je pokarmić, ale niestety jest też ciemna strona tego biznesu, czyli chciwi hodowcy,
którzy dyscyplinują zwierzęta pół metrowymi hakami Paskudna sprawa, nie chce
przykładać do tego ręki. Wspominam o tym tylko informacyjnie.

5. Wycieczki na pobliskie wyspy: Za ok 1000-1500 THB od osoby, można wykupić
całodzienną wycieczkę na wyspę Koh Phi Phi znaną z filmu „Niebiańska Plaża” z
Leonardo Di Caprio. Podobnych wycieczek na inne wysypy są dziesiątki i można
przebierać w ofertach licznych biur podróży, na które natkniecie się przy plaży i
przy hotelach. My zdecydowaliśmy się tylko na jedną- Koh Phi Phi, głównie ze
względu na cenę oraz na konieczność pobudki o 6 rano. Plan wycieczki był
następujący: Zbiórka pod hotelem o 6 rano i transport busikiem do przystani. Z
przystani przejazd motorówką na wysepki. Polecamy zająć miejsce na dziobie,
łódka słitaśnie skacze na falach.

Przystanek nr 1. Koh Phi Phi - postój w przystani, snoorkowanie, obiad i czas wolny
na spacer po plaży.
Przystanek nr 2. Maya Bay - postój w zatoczce, którą najczęściej widuje się na
widokówkach i folderach reklamowych Tajlandii. Spodziewajcie się strasznego
tłumu, ciężko znaleźć kawałek plaży dla siebie.
Przystanek nr 3. Wyspa małp. Łódka zawija pod plaże, na której rzekomo biegają
setki małp. Pech chciał, że my nie zobaczyliśmy ani jeden. Organizator tłumaczył,
że nietypowa sytuacja, ale nic nie poradzi, przecież nie jesteśmy w stanie ich

zmusić żeby się pokazały turystom”. Czuje w kościach, że sporo bullshitu jest w tej
atrakcji i raczej większość wycieczek trafia na dzień, kiedy "małpom się nie chce".
Przystanek nr 4. Postój na kolejnej wysepce na karmienie rybek i nurkowanie.

W cenę wycieczki wliczony jest obiad i napoje bezalkoholowe serwowane przez
cały dzień. Dodatkowo płatne są płetwy do nurkowania (100 THB od osoby) i
orzeszki dla małp. Oba wydatki totalnie nie mają większego sensu, więc możecie
odpuścić.
6. Imprezowanie na Bangla Road. Niedaleko plaży Patong Beach znajduje się
najbardziej imprezowa ulica Phuket, Bangla Road. Znajdziecie tu mnóstwo, barów,
dyskotek oraz to z czego Tajlandia słynie, czyli kluby z ping pong show.
Za wstęp na pin pong show się nie płaci, ale trzeba zamówić najdroższego drina w
życiu, który kosztuje, zależnie od lokalu, między 50 a 100 zł, na szczęście kolejne
są już w standardowej cenie.

Idź na ping pong show, mówili. Będzie fajnie, mówili.
Od wczoraj już nic nie jest takie jak kiedyś. Mój zmysł wzroku
został zbrukany, a umysł wypaczony. To, co zobaczyłem na
zawsze wypaliło piętno. Inwestycja w alkohol i próby wymazania
pamięci nie powiodły się. Napiszę, co widziałem ku przestrodze
dla innych, ale wcześniej niech wszystkie matki ukryją dzieci.
To działa tak, uderzasz na ulicę nierządu i rozpusty, gdzie
wszyscy wyglądają jak uczestnicy dowolnego programu z
"shore" na końcu. Pozwalasz złowić się pierwszemu lepszemu
naganiaczowi i po chwili lądujesz, w schowanym w bocznej
uliczce, klubie go go. Nie płaci się za wstęp, ale trzeba zamówić
drina. Ten pierwszy kosztuje między 50 a 100 zł, zależy od
lokalu, kolejne są już w standardowej cenie.
Robiliśmy dwa podejścia. W pierwszym klubie była masa
podejrzanego elementu i wcale nie mam tu na myśli atmosfery
grozy, jaka panuje w barach dla harleyowców. Wręcz przeciwnie, wyglądało to jakby wszyscy goście
przyszli prosto z przemarszu Love Parade. Same Rafalale, Conchity Wurst, Jole Rutowicz i Michały
Pierogi. Spanikowaliśmy. Druga melina nie była lepsza. Atmosfera niby zupełnie inna, ale równie
odrzucająca. Mała ciemna sala z delikatną poświatą fioletowych neonów, po środku długi wybieg z rurami,
dookoła skórzane sofy. Wśród gości tylko jakiś podstarzały grubas, któremu nadskakiwały dwie młodziutkie
Tajki. Klimat bardzo niepokojący, coś jak w "8 mm" z Nicolasem Cage'm. Już miałem dawać Madzi sygnał
do ucieczki i całkowicie wykreślić "ping pong show" z listy "to do", aż tu nagle wchodzą dwie parki o
europejskich rysach. Widać było, że pierwsze wrażenie też ich odrzuciło, ale kiedy nas zobaczyli, nabrali
pewności siebie i postanowili zostać. Nam ich obecność też dodała śmiałości. Uznałem, że jeśli Azjatom
zaczęłoby odpierdalać to Europejczycy naturalnie uformują się w drużynę i spuścimy im wpierdol ich
własnymi dildami. Zostaliśmy
Rozsiadamy się, luzujemy, zamawiamy driny i czekamy. Jest niezręcznie. Na wybiegu 6 bezcyckowych
Tajek niemrawo gibie się przy rurkach. Raczej nie wkładały w to całego serca. W myślach chyba
planowały, co jutro ugotują na obiad, albo czy aby na pewno wyłączyły żelazko. Nudy. Żałowałem, że nie
wziąłem tableta, pograłbym w linie (Lines – android market, polecam). Agonia trwała z 20 minut. W tym
czasie do lokalu dobiło jeszcze kilka osób, a ja z jednym tańczącym "lachonem" przypadkowo złapałem
kontakt wzrokowy. Oblizała się. To chyba miało być sexi, ale wyszło coś pomiędzy szaleństwem a
upośledzeniem. Ze wstydu i żenady do głównego wstępu wbiłem wzrok w podłogę.
Po kolejnych kilkudziesięciu minutach w końcu się doczekałem. Na scenę wyszła "gwiazda". Ja jebie, że
też byłem takim idiotą i nie przeczytałem wcześniej żadnej recki na googlu. Wiek przedemerytalny i
brzuszek jak u Ferdka Kiepskiego. Szczęście w nieszczęściu, że na biodrach była przewiązana chustą
zasłaniającą strategiczne miejsca. Już miałem się ewakuować, ale odruchowo spojrzałem tam, gdzie nie
powinienem i to akurat w momencie, kiedy jej przepaska podwiała się do góry, Oh God Why?
Zaczęło się z wysokiego C. Baba wyciągnęła sobie z wiadomego miejsca 20 metrów wstążki. Taki magik
tylko bez rękawa. Jak się okazało cały show wyglądał jak casting do Mam Talent.

Wczoraj pytałem znajomą, czy widziała w Tajlandii żółwie, bo osobiście bardzo bym chciał. Powiedziała, że
nie. Mi wystarczyły 24 godziny na spełnienie tej zachcianki. Niestety okoliczności trochę kijowe, żeby nie
powiedzieć z dupy (to mogłoby zabrzmieć myląco). Otóż w drugim numerze babcia wypluła z siebie dwa
małe żółwie. Chociaż, czy małe to kwestia sporna. Jeśli trzeba je schować w sobie, z miejsca zmienia się
perspektywa. Tak czy siak to był najbardziej popierdolony numer ever. Kolejny trik to strzelanie do celu.
Konkretnie do baloników zawieszonych dookoła wybiegu. Zaliczyła dwa headshoty. 100% skuteczności.
Dzięki Bogu, bo jeden balonik był zawieszony w takim miejscu, że w razie pudła mógłbym stracić oko.
Następnie palenie papierosów. Dwa jednocześnie. Spaliła w 4 machach i przypominam, że choć zaciągała
się wargami to nie tymi od ust. Ten pokaz w przeciwieństwie do metody Allena Carra faktycznie zniechęca
do palenia. Jako clue programu – piłeczki do pingla. Różne kombinacje. Bezdotykowe aplikowanie z szyjki
butelki, zwrot do szklanki z wodą, etc. To wyszło nawet zabawnie.
W tym miejscu show się skończyło. Teoretycznie. W praktyce był jeszcze bis. Baba wyszła z pojemnikiem
próżniowym (taki jak na drugie śniadanie) i zaczęła zbierać napiwki od publiczności. Żaden białas nie dał.
Nie dziwota, nikt przy zdrowych zmysłach nie sypnie groszem za coś tak żenującego i niesmacznego, po
czym zostają blizny na całe życie. Ja tym bardziej nie planowałem. Postanowiłem, że kiedy przyjdzie moja
kolej, będę patrzył w podłogę i ignorował ją do momentu aż sobie pójdzie. Byłem twardy. Wytrzymałem
pełne 2 minuty z pojemnikiem próżniowym przystawionym do twarzy. Ze stresu lekko zrosiłem się na czole,
ale ostatecznie dopiąłem swego. Poddała się i poszła. Jednak nie obeszło się bez zgrzytu. Na odchodne
oberwałem tajską obelgą. Głowy nie dam, ale to chyba było coś w stylu "patrzeć to by każdy jeden chciał,
ale napiwków dawać to nie ma komu".
Niestety robienie zdjęć w takich miejscach jest stanowczo zabronione. Złamanie zakazu wiąże się z karną
opłatą 1000 euro i utratą czucia w kończynach na wieki, w związku z czym nie posiadam odpowiedniej
dokumentacji foto.

1. Jet lag: Tajlandia leży w strefie czasowej ICT, co oznacza, że
do polskiego czasu (strefa CET) musisz dodać 6 godzin. Dla Ciebie
jest to o tyle istotna informacja, że możesz być zdziwiony, kiedy
poranny drąg wypadnie Ci o godzinie 13:00 (7 rano w PL).
2. Syf i rozpacz: Normalnie, kiedy jedzenie upadnie na ziemie,
masz 5 sekund żeby je podnieść i zjeść jakby nic się nie stało.
„Reguła 5 sekund” ma podstawy naukowe i działa na całym
świecie… z wyjątkiem Tajlandii. Sorry, ale na przeciętnej tajskiej
ulicy panuje taki syf, że żarcie zostaje skażone jeszcze w locie,
zanim w ogóle dotknie podłoża. Podczas pieszych rundek
widziałem karaluchy wielkości szczurów, szczury wielkości kotów i
koty…….kotów nie widziałem, prawdopodobnie zjadły je szczury
albo

zostały

ugotowane

w

garkuchniach.

Obraz

rozpaczy

dopełniają mega poplątane kable wiszące tuż nad głowami przechodniów. Jeśli w pobliżu przepływa
rzeczka, należy dodać +200 do intensywności unoszącej się w powietrzu woni uryny.
3. Ruska kolonia: Phuket dla Rosjan jest taką samą mekką, jak Mielno dla dresiarzy. Wszędzie ich pełno i
czują się jak u siebie. Nie maja problemu z barierą językową, bo albo spotykają swoich rodaków, albo
Tajów, którzy przez lata czerwonej ekspansji zdążyli przyswoić rosyjski (w przeciwieństwie do
angielskiego). Niektóre sklepy i lokale zostały stworzone całkowicie pod rosyjskich klientów, pozwalają
nawet płacić w rublach, dlatego nie rozumiem po co Putinowi była szopka z Krymem, skoro ma fajniejszą,
tańszą i łatwiej dostępną kolonię w Tajlandii.
4. Znaki ostrzegawcze: Sesje selfie ze znakami ostrzegawczymi „Uwaga słoń”, „Uwaga Tsunami” są
jedną z podstawowych aktywności turystów na Phuket, której za cholerę nie kumają lokalni mieszkańcy.
Dla nich to coś normalnego, totalnie niewartego uwagi. Żeby zrozumieć absurd sytuacji, wyobraź sobie, że
jadąc przez Polskę, przy każdym znaku ostrzegawczym „z sarną” lub „płatkiem śniegu” mijasz grupki
Azjatów urządzających sesje foto.
5. Ruch lewostronny: W Tajlandii, podobnie jak w wielu byłych brytyjskich koloniach panuje ruch
lewostronny, jednak chodzą plotki, że został on wprowadzony dopiero przez króla Bhumibola Adulyadeja,
kiedy kupił sobie angielskiego Rolls-Royca z kierownicą umieszczoną po prawej stronie.
6. Tankowanie: Najpopularniejszym środkiem transportu w Tajlandii jest skuter. Skuterek jest tani w
wynajmie i pozwala turystom na własną rękę przemieszczać się pomiędzy kozackimi plażami, znacznie
oddalonymi od miejskich aglomeracji. Mają jednak pewien minus, mikroskopijne baki. Co zrobić, kiedy
wskaźnik paliwa alarmuje, że bak jest suchy jak Twoje żarty, a Ty jesteś pośrodku dziczy? Otóż przy
drogach rozstawieni są przedsiębiorczy Tajowie i sprzedają wachę w litrowych butelkach (3-4zł/1l).
Podatki, akcyzy i inne opłaty? Bitch, please! Nawet nie wiesz, co wlewasz. Grunt, że jedziesz dalej.
7. Red Bull: W tajskich sklepach znajdziesz dwa rodzaje Red Bulla. Jeden standardowy, który dostępny
jest też w Europie i drugi, sprzedawany w szklanej butelce za mniej więcej 1 zł. O co chodzi? Już pędzę z
wyjaśnieniem. Otóż w głębokich latach 80′, pewien austriacki młodzieniec wyjechał służbowo do Tajlandii,
gdzie zwrócił uwagę na napój o nazwie „Kreating Deang” (czerwony bizon). Owy napitek składał się z

wody, cukru trzcinowego, kofeiny, tauryny, inozytolu oraz witaminy z grupy B. Zdziwiło go, że coś o tak
dyskusyjnych walorach smakowych cieszy się ogromną popularnością wśród konsumentów. Zaczął drążyć
temat i odkrył, że ”Czerwonego Bizona” szczególnie cenili kierowcy, pracownicy budowlani i rolnicy, ze
względu na rzekome dodawanie energii. Młodzieniec połączył wszystkie fakty w całość i zdał sobie sprawę,
że ma do czynienia z produktem wartym miliony. Szybciutko wrócił do domu, skontaktowałem się z kim
trzeba i tym sposobem w 1987 świat poznał „Red Bulla”. Owym młodzieńcem był Dietrich Mateschitz i w
jednym się mylił. Pomysł nie był warty miliony a miliardy. W 2008 Forbes umieścił go na 260 miejscu
najbogatszych ludzi świata z majątkiem szacowanym na 4 miliardy ojro. Nie jestem entuzjastą smaku red
bulla, ale trzeba przyznać, że ten europejski w porównaniu z tajskim, wydaje się pyszny. Tajski jest
niegazowany i smakuje jak landrynka rozpuszczona w antybiotyku.
9. Podróbki: Tajlandia to taki stadion dziesięciolecia tyle, że rozlany na powierzchni 513 115 km
kwadratowych. Za grosze kupisz ciuchy, perfumy, galanterię i elektronikę z logo topowych marek. Mnie
oczywiście najbardziej interesowały sprzęty hi-tech: tablety, smartfony, słuchawki, głośniki bluetooth, etc.
Muszę przyznać, że wizualnie były praktycznie nie do odróżnienia od oryginałów. Dopiero po fizycznych
testach odkryłem, że ajfony miały zainstalowanego androida z ikonkami wyglądającymi identycznie jak na
iOS, a logo Beats w upalny dzień spływa po słuchawkach niczym lód po wafelku.
10. Opalenizna: Tak jak Europejczycy gonią za opalenizną, tak Azjaci mają odpał na punkcie wybielana.
W sklepach sprzedaje się mnóstwo kosmetyków wybielających. W krajach, gdzie wszyscy są „ciemni” białe
twarze robią szał. Mają większe powodzenie u foczek i fory w pracy. Jasna karnacja symbolizuje świeżość,
powodzenie, sukces i prestiż, a ten akapit nie jest rasistowski.
11. Ostre jedzenie: Masz fetysz ostrego żarcia? Jarasz się, że kiedyś zamówiłeś super extra ostrego
kebaba, po którym lekko zrosiłeś się na czole? You know nothing, John Snow. Prawdziwe ostre żarcie
serwują w Tajlandii. Jeśli chcesz zjeść coś naprawdę, ale to naprawdę ostrego, grzecznie prosisz o
„medium spicy”. Nie, nie pomyliłem się. Medium spicy wyciągnie z Ciebie soki niczym półtoragodzinna
sesja w saunie, a następnego dnia zgłosisz się na ostry dyżur z prośbą o amputację odbytu, ale
ostatecznie przeżyjesz. „Very spicy” odpuść. Nie twoje progi. Najpierw zdrętwieje ci szczęka, potem
dostaniesz delirki, a na końcu przeżyjesz śmierć kliniczną. Naprawdę nie chciałbyś tego.
12. Króla nie tykamy: W Tajlandii panuje absolutny zakaz obrażania króla i rodziny królewskiej.
Przykładowo podarcie banknotu z wizerunkiem króla zostałoby odebrane jako zniewaga i skończyła
publicznym biczowaniem, o hejtach słownych czy memach wolę nawet nie myśleć. W Polsce teoretycznie
też można beknąć za obrazę prezydenta. Pamiętam, że kogoś ciągali za to po sądach. Ok, tyle, że u nas
żeby zasłużyć na ściganie z urzędu trzeba puścić konkretnego, wulgarnego hejta, albo posunąć się do
gróźb. Lajtowe darcie łacha z „wąsa”, „gajowego”, „dekodera”, czy „bulu i nadzieji” przechodzi bez
konsekwencji. W Tajlandii zakaz jest nie tylko odgórny, ale wypływa też od społeczeństwa. Przeciętny Taj
nawet w wygłuszonym pomieszczeniu, ze 100-procentową pewnością, że nikt się nie dowie i tak nie obrazi
króla. Będzie mówił o nim same pozytywy i w dodatku będzie w to wierzył. Szok. U nas nawet Jan Paweł II
nie uchronił się przed dissowaniem
13. Kontrowersyjny owoc: W Tajlandia trafisz na wiele egzotycznych owoców, które nie są szerzej znane
w Europie. Wśród nich zdecydowanie największą gwiazdą jest Durian. Azjaci nazywają go „królem
owoców” i cenią za wyjątkowy smak, ale jest też haczyk. Durian śmierdzi. Jedni twierdzą, że jest to zapach

przepoconych skarpet, inni, że bardziej przypomina surowe mięso a nawet końskie łajno. Ile osób tyle
opinii. Brytyjski pisarz Anthony Burgess, Duriana porównał z „jedzeniem malinowego budyniu w toalecie”.
Jeszcze dalej posunął się amerykański szef kuchni Anthony Bourdain, według którego po Durianie „twój
oddech będzie pachniał jakbyś właśnie odbył francuski pocałunek ze zmarłą babcią”. Im więcej legend na
temat Duriana, tym większa jego popularność. Każdy osobiście chce sprawdzić, jak to jest naprawdę.
Jednak żeby to zrobić trzeba osobiście udać się do Azji, bo z wiadomych powodów linie lotnicze
wprowadziły całkowity zakaz przewozu tego owocu.
14. Głaskanie tygrysa: Nie, nie jest to sympatyczna nazwa dla masturbacji. W Tajlandii działa kilka
rezerwatów z tygrysami, w których za odpowiednią opłatą można poczochrać je po brzuchu i strzelić
zdjęcie w uścisku, jakby były zwykłymi domowymi kociakami. Oczywiście temat jest kontrowersyjny, bo jak
to tygrysy puszczone luzem? i jeszcze głaskanie? Cały myk polega na tym, że zwierzaki szprycuje się
środkami uspokajającymi, przez co są zbyt otępiałe żeby zrobić komuś krzywdę. Osobiście gardzę taką
atrakcją. Odrzuca mnie tak samo, jak przejażdżki na słoniach, którym właściciele co chwila serwują dźgane
hakiem. Kiedy coś takiego widzi się na żywo, z miejsca ma się ochotę wyjechać hodowcy z dyńki. Ale co
zrobić? Póki będzie zainteresowanie turystów, póty sprawy zostaną bez zmian.

