TAJLANDIA
24.06 – 3.07.2019

23.06.
Nasze wakacje zaczęły się w niedzielę w południe. Po długotrwałych utrudnieniach
dojazdowych wjechaliśmy do ZOO w Chorzowie przez bramę gospodarczą i udaliśmy się
na event z okazji Dnia Dinozaura wraz z czytaniem fragmentu książki „Chłopiec z
sygnetem”.

24.06.
Budzimy się po godzinie ósmej, nie ma co za długo spać, będzie okazja wyspać się w
samolocie. Karol jeszcze nie wie, dokąd lecimy. Niespodzianka była utrzymywana do
samego końca. Choć jak stwierdzi w drodze powrotnej, w dzień przed wyjazdem, czyli w
niedzielę wieczorem nieopatrznie zdradziłem, dokąd lecimy, bo powiedziałem, że w
tamtym kraju jeśli czegoś nie będziemy chcieć od osób, które będą nam chciały cokolwiek
sprzedać, trzeba mówić coś w stylu „maj au krup”. Wtedy Karol szybko to przetłumaczył
w google i stwierdził, że to język tajski. W przeddzień wyjazdu chciał jeszcze dowiedzieć
się, żebym przynajmniej wymienił kontynent, więc odpowiedziałem, że Azja, lecz od razu
przypomniałem, że to niewiele mu wyjaśni, bo Azja to także przykładowo Cypr. Więc

wtedy zapytał, o jaką część Azji chodzi. Odparłem, że południową, choć faktycznie jest to
już część południowo-wschodnia. Wschodnia Azja! Wówczas zaczął wymieniać z mapy
Birmę, Laos, Tajlandię. Roześmiałem się.
Obiecałem, że wymienię kraj, jak już wyjedziemy autem z domu i zatrzymamy się na
autostradzie w pierwszym Mc Donald’s w Jaworznie, gdzie zjemy śniadanie. Dojeżdżając
do tego miejsca powiedziałem, że u celu podróży będziemy dopiero następnego dnia rano.
Nie był zadowolony, choć jakieś czternaście godzin później całkowicie zmieni zdanie. W
samej restauracji powiedziałem, że lecimy do Tajlandii, ale sama nazwa nie przyniosła
żadnych skojarzeń poza tym, że mieliśmy pojeździć na słoniach.
Zaparkowaliśmy auto na parkingu przy lotnisku Balice i poszliśmy na odprawę,
zostawiając tam większą, niebieską walizkę, a biorąc ze sobą tylko białą walizeczkę
Karola. Pierwszego dnia mieliśmy pokonać pierwszy odcinek Kraków – Dubaj, ponieważ
bezpośrednie loty z Polski do Tajlandii odbywają się tylko z Warszawy i to w sezonie, czyli
zimą. Samolot wystartował o 13.30 z półgodzinnym opóźnieniem, co początkowo
zdawało się obojętne, bo tylko skracało nam oczekiwanie na dwugodzinną przesiadkę.
Przemiły steward z linii FlyDubai pomógł nam znaleźć wolny rząd krzeseł, gdzie
mogliśmy kontynuować lot sami. Zaskoczyło nas, że zaproponowano pasażerom gorący
posiłek i to do wyboru według dwóch wariantów. Karol wybrał kurczak, a w zestawie
dodatkowo były zapakowane próżniowo: jeden daktyl, dwa krakersy, dwa inne ciasteczka
i sernik. Po posiłku Karol zasnął i to na parę godzin, nieco ponad połowę
sześciogodzinnego lotu. Ja tymczasem czytałem o Tajlandii z dwóch książek, a zdjęcia
jednej z nich Karol przeglądnął.

Zbliżając się do lądowania widzieliśmy z oddali wysokościowce i wieżę Burdż Chalifa. Po
wyjściu z samolotu uderzył nas gorąc podsycany przez niewyłączony jeszcze silnik, istne
piekło, mimo że był już wieczór, po zmroku, a było aż 34 st. C. Autobus wiózł nas po płycie
lotniska około 4-5 km do terminalu, co oddaje ogrom portu lotniczego. Z dziwnych
powodów nasze telefony automatycznie przestawiły się na tą samą późniejszą choć
niewłaściwą godzinę, która wskazywała, że do następnego lotu zostało nam zaledwie trzy
kwadranse. Zacząłem się denerwować, bo autobus ciągle jechał i jechał, a to skracało nam
czas na przesiadkę i biorąc pod uwagę, że trzeba się znów odprawić i znaleźć odpowiedni
„gate”, stawało się niemal pewne, że nie zdążymy, a nasza walizka pojedzie sama do
Bangkoku, bo walizka przecież nie wie, że my nie zdążymy! W desperacji zawołałem
wówczas w autobusie, czy ktoś jeszcze też leci do Bangkoku, bo zostało niewiele ponad
pół godziny. Zgłosiły się dwie pary, ale stwierdziły zgodnie, że pozostała jeszcze godzina,
wskazując zgodnie, że zegar i w ich telefonach pokazuje pół godziny wcześniej, niż w
naszych. Ulżyło nam, ale po wyjściu z autobusu zaczęliśmy biec do informacji i do
właściwego miejsca odlotu.
Przez rękaw weszliśmy do ogromnego samolotu nie mając pojęcia o jego konstrukcji. Po
wejściu do wnętrza ucieszyłem się, że jest on typu Dreamliner, jest wyposażony w ekrany
na fotelach, ma dziesięć foteli w jednym rzędzie (3+4+3) i wewnątrz porusza się mnóstwo
niesamowicie elegancko ubranych stewardes. Pod koniec lotu zapytałem stewardessę, ile
jest wszystkich miejsc - odpowiedziała, że sześćset i że samolot jest dwupoziomowy.
Poszedłem wtedy do przodu i zobaczyłem schody w górę, ale były oddzielone barierką,
więc nie wchodziłem tam.

Tymczasem okienko, przez które patrzyliśmy na zewnątrz przed startem było
wykończone w drewnie, a na fotelu przed nami umieszczono ogromny wyświetlacz, na
którym został przedstawiony na żywo widok startu naszego samolotu z kamery
umieszczonej na jego ogonie. Zauważyliśmy w oddali Burdż Chalifa. Wystartowaliśmy o
22.20. Karol wtedy stwierdził, że mógłby w tym samolocie spędzić całe wakacje!

Telewizor w fotelu działał i zawierał gry, seriale oraz filmy w wielu wybranych językach
z całego świata, w tym japońskim, wietnamskim, indonezyjskim i – jakże inaczej - także
polskim. Karol uradowany stwierdził, że odszukał film „Bumblebee” o transformersach,
który chciał kiedyś obejrzeć. Ja wybrałem thriller. Założyliśmy słuchawki, a chwilę później
przerwaliśmy oglądanie, bo stewardesy roznosiły posiłki i to jeszcze smaczniejsze, niż w
poprzednim samolocie. Dopełnieniem luksusu były metalowe sztućce, w tym nóż!
Wszelkie napoje były bezpłatne. Stewardessy zrobiły nam zdjęcie aparatem typu polaroid
i natychmiast wręczyły nam gotową pamiątkę.

Po obejrzeniu filmu Karol poszedł spać a ja usiłowałem zasnąć, co nie było łatwe. Goniąc
tej nocy nieustannie wschód, niebawem za oknem zaczął się kolejny dzień, więc
stwierdzając, że znajdujemy się nad Indiami, poprosiłem stewardessę o poranną kawę i
po jej wypiciu poszedłem obejrzeć samolot. Karol spał do końca lotu, więc ten odcinek
podróży trwający 6,5 godziny upłynął nam fantastycznie. Wysiedliśmy z samolotu w
Bangkoku i zaczął się pośpiech – wypełnianie ankiet granicznych, oczekiwanie na walizkę
i kupno karty SIM na Tajlandię na 7 dni za 200 batów (24 zł). Nie udało się zainstalować
karty na telefon Karola, z czego był bardzo niezadowolony, ale szybko i bezkosztowo
udało się ten niedostatek uzupełnić przez Bluetooth i bezpłatny internet hotelowy. Przy
wyjściu z lotniska znaleźliśmy skromną tabliczkę z napisem TUI. Tam czekała na nas
miejscowa kobieta, zaprowadziła do minibusu i jako jedyni pasażerowie, chwilami
drzemiąc zajechaliśmy w niecałe 2 godziny do hotelu Pinnacle Grand Jomtien Resort****
w Pattaya. Było południe. Przy recepcji otrzymaliśmy niezbyt smaczny miejscowy napój.
Na pokój czekaliśmy dziesięć minut i udaliśmy się na drugie piętro do pokoju 2322.

Z balkonu roztaczał się piękny, kameralny widok na basen i niezwykłe dające cień drzewa.
Było ciepło i duszno. Poszliśmy popływać na basen. Wpierw doszliśmy do morza i
zanurkowałem w ciepłej wodzie Zatoki Tajlandzkiej, która wpada do Morza
Południowochińskiego. Potem odpoczywaliśmy, próbowaliśmy pospać. Na dobre
poszliśmy spać o 1.10, a według czasu miejscowego o 20.10.

26.06
W opisie nie ma jednodniowej luki, bo powyżej opisana podróż trwała ponad dobę, co nie
było jakoś uciążliwe, bo sytuacja regularnie wymagała jakiejś aktywności, a w dodatku

dostarczała także opisanych niespodzianek. Zjedliśmy pierwsze śniadanie, które dla
Karola składało się z gofrów i tostu z boczkiem, a dla mnie z omletu, kurczaka z ryżem,
gofrów i owoców. Zjedliśmy też na siłę, a także tego dnia wieczorem, nieco miejscowego
jogurtu, traktowanego jako probiotyk, aby przyzwyczaić żołądek do tutejszej flory
bakteryjnej. Dodać należy, że żadnych takich dolegliwości przez cały tydzień nie mieliśmy.
Po godzinie 10 wyruszyliśmy do parku wodnego Cartoon Network. Idąc pieszo Karol tuż
po wyjściu z hotelu niemal rozpłakał się, że jest zbyt gorąco. Chyba to wilgoć powietrza
dawała taki efekt trudności. Prawdziwa pułapka! Mieliśmy czapki, ale to za mało.
Osłaniałem Karola sobą, ale to także nie wystarczało, było widać, że długo tak nie
wytrzyma. Doszliśmy kilometr do głównej drogi i stanęliśmy w cieniu drzewa. W trzy
minuty przyjechała taksówka pick up Song Taew, którą dalej będę nazywał truckiem, z
uwagi na podobieństwo do przebudowanego poloneza truck.

Kierowca wyjaśnił, że nas zabierze, choć park wodny jest w innym kierunku – pokazał
dłonią kierunek ukośny. Jak się na końcu okazało, oszukał nas w zarówno w swoim i
naszym interesie. Po około 8 kilometrach kazał pozostałym pasażerom wysiąść i zawrócił,
minęliśmy znów okolice naszego hotelu. Widać, że pomylił mi się kierunek, bo mieliśmy
łapać stopa po przeciwnej stronie dwupasmówki. Pod kasami parku wodnego kierowca
pokazał plakietkę i sprzedał nam bilety wstępu ponad 200 batów taniej, niż w kasie.

Tymczasem po wejściu do parku wodnego Karola rozbolał brzuch. Krople żołądkowe
zostały w hotelu. Może to efekt niewygodnej półgodzinnej jazdy? Ale już po dziesięciu
minutach biegał uśmiechnięty. Przy wejściu znajdowała się wielka konstrukcja ze
zjeżdżalniami, armatkami wodnymi, i przeogromną beczką, która po napełnieniu
regularnie wylewała wodę. Na dole było stanowisko z wypuszczaną co kwadrans pianą,
w której Karol uwielbiał się taplać.

Nasze rzeczy wraz z moją komórką zostały na cały dzień na stoliku. W ciągu całego dnia
nie było wielu odwiedzających, całe rzędy leżaków były puste. Nie czekaliśmy długo na
kolejne zjazdy, może raz ponad 10 minut. Nie pojechaliśmy:
- na Misiu-Mordercy z powodu braku odwagi,
- na okrągłym pontonie 4-osobowym - wprawdzie mieliśmy już towarzystwo młodej
skośnookiej pary, ale był limit wagi 35 kg, a Karol miał 27,
- na kocykach – miały zbyt potężny spadek.
Natomiast byliśmy na następujących zjeżdżalniach:
- trzy razy na Aliens Attack, czyli dwuosobowym pontonie, po drodze były trzy zielone
wirówki z mnóstwem wody i dwa razy jazda pod górę,
- smok Tokio, kilka razy – zjazd pontonem dwuosobowym, najpierw zjazd przez ciemną
dziurę, potem gwałtowny zjazd w dół i wjazd w górę w stronę paszczy smoka, który wtedy
ryczał te same słowa.
Około 15-tej zjedliśmy kiełbaskę na patyku, cztery kuleczki kurczaka też na patyku.
Wygrałem darmowy napój w konkursie na rzucanie trzech piłek do przegródek w
skrzynce. O 16.40 zaczął padać deszcz i pozamykali niektóre zjeżdżalnie. Wtedy
siedzieliśmy na wysokich stołkach i oglądaliśmy serfujących na desce oraz końcowy
pokaz z tańcem z ogniem. Tuż przed 18 wyszliśmy na zewnątrz, wyjęliśmy z skrytki to, co
nam zabrano przy wejściu i zjedliśmy gofry.

Wsiedliśmy po chwili do trucka, do którego wsiadało coraz więcej uczniów, po chwili
jechało około dwudziestu osób, większość stała, w tym także na tylnym podnóżku
trzymając się jedną ręką, a auto mknęło po drodze dwupasmowej.
Wysiedliśmy perfekcyjnie, bo siedząca obok dziewczyna zobaczyła nasz punkt docelowy
i w odpowiednim momencie nacisnęła guzik. Dopiero wtedy zobaczyliśmy ten dzwonek
umieszczony w suficie. Wszystkie te przejazdy truckiem kosztowały zryczałtowane 20
batów od osoby. Poszliśmy inną, równoległą drogą do naszego hotelu. Karol zamoczył
nogi w morzu. Weszliśmy do baru przy plaży i tam zamówiliśmy frytki podane z
mieszaniną różnych ostrych sosów.

27.06.
Na śniadaniu pani z restauracji nie pozwoliła nam zabrać gofrów na zewnątrz. Zjedliśmy
je przy stole, pozostałe dwa zostały na nim. Wróciliśmy do pokoju i tam zasnąłem. Około
trzynastej ustaliłem plan na resztę dnia. Po wahaniach co do wyboru jednego z kilku
miejsc, gdzie można pojeździć na słoniach – zdecydowałem się na Elefant Village. Godzinę
później wyszliśmy z hotelu i dotarliśmy do głównej ulicy. Tam złapaliśmy trucka, który
zawiózł nas do połowy drogi i wysadził tuż przy taxi-motorach. Karol wcześniej już
kilkakrotnie odmawiał jazdy motorem, ale teraz – kiedy podeszli do nas taksówkarze –
niejako pod presją łatwo zgodził się. Usiadł przed kierowcą, a ja z kaskiem z tyłu. I jazda!
Karol obserwował licznik i ponoć nie jechaliśmy szybciej, niż 45 km/h. Na samym końcu
kierowca kluczył i pytał innych o drogę nie mogąc znaleźć bramy wejściowej. Za 1400
batów kupiliśmy wstęp zawierający zwiedzanie niedużego zoo, występy na scenie i

kwadrans przejażdżki słoniem. Odpowiedni pracownik od razu nas znalazł i polecił wejść
na wielometrową platformę załadunkową, z której należało wejść na czekającego słonia.

Zabawne – Karol nie chciał położyć stopy na tym zwierzęciu zajmując miejsce i wybrał
fragment jakiejś derki czy blachy, tak jakby nie chciał klapkiem znieważyć słonia
Siedliśmy na ławeczce z oparciem i od razu niebezpiecznie (w naszej ocenie) zakołysało

nami. Towarzyszący nam jeździec odchylił się do tyłu i założył metalową barierkę
wkładaną do otworów, zapobiegająca przed spadnięciem. Inny pracownik zrobił nam
zdjęcie moim telefonem. Schowałem go zaraz bojąc się, że w czasie kołysania wypadnie
mi ze spoconej z emocji dłoni. Słoń natychmiast skierował się do stawu i zanurzył się w
nim do połowy. Pośrodku akwenu skręcił w prawo, przeszedł wybieg i wszedł na ulicę
asfaltową; oczywiście w tym czasie znajdujące się na jezdni pojazdy zatrzymały się. Za
drogą była łąka, gdzie pasły się dwa bodajże bawoły. Dwukrotnie słoń się buntował,
wtedy przewodnik brał w rękę metalowy młotek z drewnianą rączką z pasją bił zwierzę
w głowę. Straszne! Przypominało to niektóre opisy w internecie, że „oni biją słonia
metalowym młotkiem”, co okazało się smutną prawdą. Tuż przed zakończeniem
przechadzki słoń zatrzymał się przy bydłu za ogrodzeniem po lewej i strasznie zaryczał,
a ja patrzyłem na ostry betonowy płot po prawej - co by z nas zostało, gdyby słoń nas
zrzucił. Tym razem nie dostał młotkiem w głowę, przewodnik poczekał, aż zwierzę samo
zacznie iść dalej. Te piętnaście minut nam w zupełności wystarczyło, nie chcieliśmy
dłuższej przejażdżki. Około godziny 16 zaczął się spektakl – krótki występ dla zaledwie
ośmiu osób: z Polski (nas) i Chin. Po zakończeniu natychmiast wyszliśmy na zewnątrz, na
ulicę, która prowadziła przez las czasem zabudowany jakąś biedną zabudową z suszącym
się praniem.

Po 20 minutach doszliśmy do szkoły i tam zjedliśmy zakupione na straganie szaszłyki i
drobiowe kuleczki. Tamtejsi uczniowie nas pilnie obserwowali w czasie naszego posiłku.
Od sosów piekło w usta, kupiłem gumę do żucia.

W Tesco kupiliśmy loda Magnum i kawę w puszce. Akurat napatoczył się taksówkarz z
motorem i wsiedliśmy umieszczając zakupy w plecaku. Jechał bardzo szybko, chyba
nawet 70 km/h. Kiedy nas wysadził, usiedliśmy na ręczniku i skonsumowaliśmy zakupy.
Potem w pół godziny dojechaliśmy truckiem w pobliże naszego hotelu. Na kolację
zjedliśmy przyniesioną do pokoju hotelową pizzę na naszym balkonie.

29.06.
Budzik obudził nas o 7 rano i spakowani już na wycieczkę pobiegliśmy na śniadanie. Pod
naszym hotelem czekał na nas na hamaku zamówiony kierowca, który miał nas zawieźć
na dworzec autobusowy za 300 batów. Tej kwoty niestety nie negocjowałem, bo w hotelu
cena wynosiła 500. Na dworcu byliśmy o ósmej, w kasie sprzedano nam ostatnie dwa
bilety do Bangkoku na godzinę 8.20. Autobus był potwornie wyziębiony. Pani w
mundurze kazała nam przenieść się na numerowane miejsca z pierwszych foteli, na
których początkowo usiedliśmy, do przedostatniego rzędu. Zasłoniłem zasłonkami
zepsute wyloty klimatyzacji. Karolowi przestało wiać i spał całą trasę, ja połowę.
Przyjechaliśmy na jeden z dworców w Bangkoku, chyba ten południowy, o godzinie 10.40.
Na zapytanie kierującego ruchem o dojazd do leżącego Buddy, oparł, że „nie”, co było
gestem wyrażającym chaos 10-milionowej stolicy. Poszliśmy na przystanek i kierując się
mapami Google wsiedliśmy w autobus 25, ale konduktorka nam natychmiast
wytłumaczyła, był to zły kierunek i wysiedliśmy na następnym przystanku.

Tam inna pasażerka wskazała nadjeżdżający autobus nr 48 i nim dojechaliśmy na miejsce.
Miała to być świątynia z leżącym 46-metrowym Buddą całym w złocie. Jakiś miejscowy
facet podchodząc do nas powiedział, że wewnątrz jest ceremonia, która ma trwać do 13,
a poza tym jesteśmy źle ubrani; dał nam mapę i chciał się przyczepić, sugerując najpierw
przejażdżkę tramwajem wodnym. Oddałem mu mapę i spławiłem go, ale skorzystaliśmy
z jego sugestii. Przejechaliśmy jeden przestanek wodą i zobaczyliśmy Wielki Pałac.

Tam wysiedliśmy i idąc zasiekami mającymi uszeregować turystów doszliśmy do Pałacu.
Po drodze kupiliśmy dla mnie spodnie za 100 batów. Po chwili ktoś za nami głośno
zawołał. Okazało się, że to sprzedawczyni spodni oddaje nam 400 batów, bo dałem jej
omyłkowo 500 batów nie czekając na wydanie reszty. Założyłem spodnie na chodniku. Za
1000 batów kupiłem bilety wstępu i zwiedzaliśmy złocone wnętrza i ozdobne budynki.

Po wyjściu poszliśmy na tramwaj wodny i po kilku przystankach szukaliśmy miejsca na
zjedzenie obiadu. Znaleźliśmy tylko sklep, gdzie kupiliśmy napój mleczny i kawę w
puszce. Karol zaproponował znalezienie McDonald’s, co oznaczało konieczność dalszej
wyprawy. Czekając dość długo w mżawce na tramwaj wody widzieliśmy niedużą łódź
ciągnącą cztery ogromne barki.

Po kilku przestankach wysiedliśmy o jeden za daleko i do restauracji zostało jeszcze
ponad 2 km, co przekraczało nasze siły i Karol zgodził się, że pojedziemy tam motoremtaxi za 50 batów. W McDonald’s zamówiłem 4 kanapki i przeogromne frytki, tak wielkie,
że Karol sfotografował je w opakowaniu. Na schodach się wywaliłem, ale uprzejma pani
za darmo ponownie nalała nam napój; ketchup nalewany do limitowanych kubeczków
niestety przepadł. Restauracja znajdowała się w gęsto zabudowanym starszym centrum
handlowym i tam po obfitym posiłku kupiłem Karolowi za 100 batów niebieskie etui na
telefon, z czego był bardzo zadowolony.
Po wyjściu stamtąd pytaliśmy o skytrain, ale wyglądało na to, że było to dość daleko. Idąc
pieszo w instynktownie wybranym kierunku szybko dotarliśmy do chińskiej dzielnicy
Chinatown. Skręciliśmy w lewo i przeszliśmy przez zatłoczony chiński bazar, z unoszącą
się w powietrzu intensywną mieszanką zapachów jedzenia. Tam kupiłem kokos
rozłupany na oczach (dosłownie rzecz biorąc ani na moich oczach, ani Karola ani
kogokolwiek), ale jego woda była niesmaczna – był to ten sam napój, jaki nam
zaserwowano w recepcji w dniu przyjazdu do hotelu. Po kwadrancie znaleźliśmy się po
drugiej stronie bazaru i natychmiast zaczepił nas kierowca trzykołowego tuk-tuka. Po
negocjacjach liczonych od 200, potem 150 i 120 zgodził się za 100 batów zawieźć nas do
kolei nadziemnej skytrain.

Po drodze w korku zaprzyjaźniliśmy się z 12-letnimi uczennicami, a na ich pytanie „where
are you from?”, odpowiedziałem już po raz drugi w czasie tej podróży, że „from hotel!”,
rozbawiając nieprzeciętnie zarówno dziewczynki, jak i obydwu kierowców tuk-tuków.

Weszliśmy do strefy skytrain – zmieniliśmy pieniądze na takie, jakie przyjmuje automat i
klikając w nim wskazaliśmy jako cel podróży najbliższy przystanek. Kupiliśmy za 32 baty
bilety w formie plastikowych kart. Podobnymi bramkami jak w Paryżu weszliśmy do
metra, takiego naziemnego, z szynami na betonowych podporach na wysokości trzech
pięter. Od razu okazało się, że okna pociągu są pozaklejane reklamami albo folią z
krateczką i niewiele było widać na zewnątrz.

Za to na następnym przystanku znajdowało się ogromne i nowoczesne centrum
handlowe, może najlepsze w Bangkoku. Tuż przy wejściu stały nowe Rolls Royce,
Maserati i Aston Martiny. Tam wyjąłem z bankomatu 2.000 batów. Komunikat wskazywał,
że kosztuje to 220 batów prowizji.
Po wyjściu na zewnątrz, przytłoczeni otaczającymi nas zewsząd wysokimi budowlami
uznaliśmy, że pora wracać do hotelu. Lecz dostać się na dworzec nie było łatwo. Jednak
kto pyta… Stojąc w kolejce do kasy skytrain posiłkując się informacjami zasięgniętymi u
pary młodych pasażerów kupiliśmy za 90 batów bilety do Bus Terminal i dojazd stał się
bajecznie prosty.

Przed dworcem zaopatrzyliśmy się w popularnym w tym kraju sieci sklepów 7 Eleven w
napoje i czekoladowe stics-y. Kasjer widząc obcokrajowców zaprowadził nas osobiście do
busa przygotowującego się do odjazdu o 18.10. Przez pierwsze pół godziny
przejechaliśmy może kilometr stojąc głównie w korku. Potem bus się rozpędził i jeszcze
przez godzinę mijaliśmy w oddali światła niekończącej się aglomeracji.
W połowie drogi zarządzono kilkuminutową przerwę, a po 21-szej wysiedliśmy w Pattaya
na głównej ulicy. Tam zaczepiła nas kobieta, chyba żona kierowcy trucka, który siedział
w aucie obok i zaproponowała nam zawiezienie do hotelu. W trakcie negocjacji padły
następujące trzy kwoty: 300 (jej), 190 (moja) i 200 (ostateczna). Zgodziliśmy się chętnie,
ale każąc poczekać pobiegliśmy jeszcze przez schody nad dwupasmową ulicą do Burger
King. Karol jadł kanapkę z tej restauracji chyba po raz pierwszy w życiu. Dla siebie
kupiłem herbatniki kokosowe w sklepiku obok, które już wcześniej bardzo polubiliśmy.
Biegnąc z powrotem Karol z własnej inicjatywy machał do czekającego kierowcy.
Wsiadając zauważyliśmy na wystawie cztery żywe panie w różowych sukienkach.

30.06.
Po tak intensywnym dniu wczorajszym po śniadaniu powłóczyliśmy się do pokoju na
dalszą kilkugodzinną część odpoczynku.

Dopiero po południu poszliśmy na godz. 14 do hotelowego busa, który zawoził turystów
do centrum Pattaya. Zamierzaliśmy dostać się na wyspę Koh Larn słynącej z pięknych plaż
i tam ewentualnie ponurkować przy pomocy zakupionego na miejscu sprzętu.
Wysiedliśmy w pobliżu słynnej ulicy Walking Street i długim spacerem przeszliśmy pod
wielki napis PATTAYA w głębi zatoki łapiąc po drodze pokemony i grając w raidzie. Potem
cofnęliśmy się na molo, z którego końca odpływały statki. Okazało się że ostatni prom,
pozwalający na powrót tego samego dnia odpłynął 8 minut wcześniej. Karol nie miał
właściwie żadnej ochoty tam płynąć i nawet nie chciał słyszeć, żeby popłynąć tam inną,
szybszą łodzią. W ten sposób wróciliśmy na Walking Street, zjedliśmy ostrą zupę (ja) i
lody (Karol). Potem siedzieliśmy długo w McDonald’s aż nadejdzie wieczór, bo chciałem
zaśpiewać karaoke, ale Karol za bardzo się nudził. Motorem-taxi pojechaliśmy do głównej
drogi Sukhumvit Rd, a dalej truckiem do hotelu.

1.07.
Pierwszy dzień drugiej połowy roku przywitaliśmy w parku wodnym Ramayana.
Wyszliśmy z hotelu i znany nam już taksówkarz zaproponował, że zabierze nas tam za
400 batów, więc demonstrując oburzenie poszliśmy dalej z otwartą parasolką w ręce
chroniącą od słońca. Ale tamten dogonił nas i rzucając kwotą 200 natychmiast nas
przekonał. Po drodze zobaczyliśmy ogromną górę, a na niej namalowanego złotą farbą
Buddę. W parku Ramayana (nr 1 w Tajlandii i nr 3 w Azji) pozwolono nam wnieść wodę.
Zajęliśmy dwa leżaki i spędziliśmy tam 7,5 godzin, które do obiadu o 15.30 upłynęły
bardzo szybko.
Najpierw zaliczyliśmy zjeżdżalnię na dużym żółtym kółku. W czasie zjazdu obróciło mnie
tyłem i musiałem jakoś z trudem przeżyć stromy zjazd końcowy. Potem próbowaliśmy sił
na zjeżdżalni z dwiema zielonymi wirówkami, było oryginalnie i strasznie, wewnątrz
ogromnie dużo chlapiącej wody. Następnie przenieśliśmy się na inną konstrukcję, ale tam
spośród trzech tylko jedna zjeżdżalnia była odpowiednia dla nas. Pozostałe dwie to
pionowy zjazd z zapadnią oraz Miś-Morderca, czyli coś podobnego do tego w Cartoon
Network. Nie byliśmy zbyt zadowoleni, bo także wodny rollercoaster był od 45 kg, a nasze
wagi ciała wpisano nam mazakiem na opaski na dłoni. Ale później w trakcie wchodzenia
na górę po schodach zapytałem Karola, czy dziś jednak spróbujemy zjechać na MisiuMordercy i jednoczesne głosowanie wypadło dwa razy na tak. Cudowne wyzwanie! Pełni
obaw zajęliśmy miejsca w pontonie 2-osobowym i po dwóch pętlach opadliśmy ostro i
długo w dół, po czym wybiło nas wysoko w górę do połowy linii zmiany koloru. Im

zawodnicy bardziej ciężcy, tym wyżej zostawali wynoszeni w górę. Byliśmy na tej
zjeżdżalni jeszcze trzy razy i nie zamykaliśmy oczu w czasie gwałtownego zjazdu.

Potem okazało się, że na Aquacoasterze łączna waga powinna wynosić 45 kg, a nie waga
każdego z osobna, więc bez obaw poszliśmy. Było aż sześć odcinków zjeżdżania pod
górkę, krzyczeliśmy naśladując odgłosy zwierząt. Ja szczekałem, Karol krzyczał po
włosku. Echo niosło rurami, na końcu udawaliśmy niewiniątka. Ludzie chichotali.

Dwukrotnie byliśmy na rwącej rzece, była to na pewno wyróżniająca się atrakcja, bo na
pewnym odcinku wytwarzała silne fale. Na godzinę przed końcem do każdej zjeżdżalni
nie było już jakiejkolwiek kolejki i najeździliśmy się do syta. Po godz. 18 odjeżdżał bus,
który po załadunku zawiózł nas pod sam hotel za 120 batów od osoby. Tam niemal
natychmiast zasnąłem, a po przebudzeniu nie mogłem ruszyć ani ręką ani nogą.

2.07.
To już dzień wyjazdu. Tuż przez godz. 12 pobiegliśmy na raid pokemonów, ale po dwóch
próbach nie udało się wspólnie pokonać Starmie 19.000 CP. Na kilka minut przed
dwunastą nie dało się już wejść do pokoju - karta nie działała. Przy pomocy sprzątaczki
opuściliśmy pokój i zostawiliśmy walizki na recepcji.

Znany taksówkarz spod przyhotelowego drzewa zawiózł nas za 70 batów na pływający
targ - Floating Market. Tam jednak okazało się, że minimalny bilet wstępu kosztował 200
batów od osoby. Karol w ogóle nie chciał tam iść, więc zrezygnowaliśmy mając już niedużą
kwotę na zakupy końcowe.

Schowani pod parasolką poszliśmy pieszo w kierunku Tesco, ale Karol od upału czy też
raczej wilgotności powietrza nie dawał radę iść dalej. Co chwilę robiliśmy przerwy w
cieniu. Zatrzymaliśmy motor-taxi i za nieprzeliczoną garść drobnych monet zawiózł nas
pod Tesco, gdzie było chłodno i od razu poczuliśmy się znacznie lepiej – jak to w
klimatyzowanym centrum handlowym. Na piętrze kupiliśmy sok pomarańczowy z lodem
i wyżłopaliśmy go słomką, a kiedy doszliśmy do siebie, jeździliśmy godzinę wózkiem po
supermarkecie spożywczym wkładając do niego zgrzewki słodyczy, gum do żucia, kaw i
napojów z hurtowej części Tesco. Po zakupach wróciliśmy na piętro i tam zjedliśmy małą
pizzę salami.
Potem pobiegliśmy po trucka. Karol zauważył najbliższy pojazd i machał do kierowcy z
wiaduktu. Po przyjeździe do hotelu została niecała godzina do odjazdu. Brak było w
hotelu jakiejkolwiek informacji do co godzin odjazdu i należało kierować się tylko
wskazówkami otrzymanymi w Polsce, że na lotnisko w Bangkoku odjazdy są zwykle pięć
godzin przed odlotem. I tak się stało - mimo obaw ten sam kierowca busa punktualnie po
nas przyjechał i zawiózł na lotnisko, gdzie panowała ulewa. Dwupoziomowy samolot do
Dubaju wystartował o 22.25. Karol włączył sobie film „Miss Peregrine”, a ja „Kształt
wody”.

W Dubaju czekała nas przesiadka trwająca 7 godzin. Nie mówiłem o tym Karolowi
wcześniej, żeby naprzód nie zrażać. Najpierw siedzieliśmy półtorej godziny na
niekomfortowych krzesłach, a potem przenieśliśmy się bliżej terminala i tam na dywanie
spaliśmy wygodnie kilka godzin.

W Dubaju panował już upał, od rana było znów 34 st. C i trudno było wyobrazić sobie
zwiedzanie miasta w tym skwarze. Wystartowaliśmy do Krakowa o ósmej rano, niestety
menu śniadaniowe nie było już tak smaczne. Po wylądowaniu długo czekaliśmy na
walizkę. Zgubiłem też kartę z telefonu. Na karoserii auta były paprochy po burzach, jakie
były w Polsce. W godzinę byliśmy w Katowicach. Po południu w Orange dostałem nową
kartę za darmo.

