Malesian saarilla eivät uskomattomat auringonlaskut takuulla lopu kesken.

Malesian itärannikko on rantalomailijan paratiisi
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Malesia on naapurimaansa Thaimaan tapaan
yksi Kaakkois-Aasian suosituista
rantakohteista kauniine ja koskemattomine
hiekkarantoineen. Neljä monipuolista ja
laadukasta saariryhmää vie paratiisinatkalle.
Teksti ja kuvat: DANIEL STÖCKLI

1. Pulau Tioman
Maailman kymmenen kauneimman saaren joukkoon nimetty Pulau
Tioman on taatusti maineensa veroinen. Saaren keskiosien tiheästä
viidakosta kohoava majesteettinen vuorenhuippu toimii
tiennäyttäjänä jo kaukaa rannikolta saavuttaessa.
Kuvankauniiden rantojen ohella juuri luonto on yksi Tiomanin
suurimmista valttikorteista. Sademetsän siimeksestä löytyy jylhiä
vesiputouksia sekä useita suojeltuja lintu- ja nisäkäslajeja. Ja
rantojen kolutessa ilo vasta alkaakin, sillä värikkäitä koralleja ja
kaloja havaitsee jo rantaviivan seutuvilla. Illan hämärtyessä päivän
kokemuksia voi kerrata kynttiläillallisen äärellä yhdessä lukuisista
pienistä rantaravintoloista.
Sukelluksesta kiinnostuneelle Tioman on yksi Kaakkois-Aasian
ehdottomasti parhaista kohteista. Näkyvyys on lähtökohtaisesti
erittäin hyvä ja usein sukeltaessa saattaa törmätä jättikilpikonniin,
riuttahaihin tai barrakudoihin. Monet kohteet järjestävät myös
kalastusreissuja Tiomanin merireservaatin ulkopuolelle.
Suurin osa Tiomanin laadukkaammista asumuksista on keskittynyt
saaren eteläiseen osaan, kun reppumatkailijat puolestaan suosivat
pohjoisia rantoja. Luksusta etsivälle napakymppi on saaren ainoa
viiden tähden hotelli Berjaya Tioman Beach Resort, mistä löytyy
muun muassa 18-reikäinen golfrata sekä neljä ravintolaa.

KIITÄMME
+ Erinomaisia sukellus- ja kalastusmahdollisuuksia
+ Monipuolista luontoa

+ Puhtaita ja hyvin hoidettuja rantoja

MOITIMME
- Lapsiperheille sopivien asumuksien rajattua määrää
- Liikkuminen rantojen välillä toimii ainoastaan kalliiden veneiden
avulla

2. Pulau Lang Tengah
Yksi Malesian parhaiten pidetyistä salaisuuksista, pienehkö Pulau
Lang Tengah on ainoastaan kolmen lomakylän paratiisisaari 24
kilometrin päässä mantereelta. Saarella ei ole vakinaista asutusta ja
hotellit ovat fiksusti jaettu ympäri saarta, joten oman rantakaistaleen
löytäminen on taattua. Suurin osa asumuksista pyrkii
omavaraisuuteen, mikä tarkoittaa tuoretta ruokavaliota ja usein
tarjottavia herkullisia meren antimia. Merenelävien kirjo jatkuu
luonnollisesti lautaselta mereen ja erityisesti snorklaus ja
sukeltaminen ovat Pulau Lang Tengahin edustalla kerrassaan
erinomaisia kokemuksia värikkäine koralliriuttoineen. Esimerkiksi
jättikilpikonnat sekä rauskut ovat yleisiä vieraita.
Kaikkiin lomakyliin täytyy varata pakettimatka, johon kuuluu
asuminen, ruokailu ja tiettyjä aktiviteetteja, kuten viidakkokävelyjä tai
kalastusta. Muuten saarella olo keskittyy pitkälti auringonotosta
nauttimiseen tai rantalentopallomittelöihin paikallisten kanssa.

KIITÄMME
+ Yksi Malesian kauneimmista ja rauhallisimmista kohteista
+ Hintalaatusuhde on kohdallaan ja huoneen hinta pääsääntöisesti
sisältää ruoat
+ Soveltuu hyvin lapsiperheille

MOITIMME
- Rajoitetusti aktiviteetteja, ei kauppoja
- Saari suljettu monsuunin aikaan

3. Perhentianin saaret
Pohjoiset Perhentianin saaret Kecil ja Besar omaavat
kristallinkirkkaan veden ja koskemattoman oloiset rannat. Vaikka
saaret sijaitsevat vain muutaman minuutin venematkan päässä
toisistaan, palvelevat ne varsin erilaisia kohderyhmiä. Besarin
puolella asumukset ovat perheille sopivia paremman luokan
hotelleja, kun taas Kecil on enemmän reppumatkailijoiden suosiossa.
Tämä ei silti poista sitä tosiasiaa, että kummankin saaren
rantakaistaleet vastaavat vaativimmankin matkailijan odotuksia.
Perhentianin saarilla tekeminen keskittyy rannalla makailun ohella
vesiurheilulajeihin. Vedenalainen maailma on arvatenkin suosittua
missä erikoisuutena löytää pieniä ja harmittomia riuttahaita. Muista
saarista poiketen lainelautailu on täällä mahdollista. Maakrapu voi
kokeilla rantalentopalloa, hiekkalinnojen rakentamista tai nauttia
luontokävelyistä sademetsässä. Kannattaa kuitenkin huomioida teillä
loikoilevat järkälemäiset, mutta harmittomat monitoriliskot.

KIITÄMME
+ Kiitos kahden erityyppisen saaren, Perhentian soveltuu niin
perhelomailijoille kuin reppumatkailijoille
+ Hämmästyttävän kauniita rantoja ja monipuolisia aktiviteetteja
+ Besarin puoleiset lomakylät ja ravintolat ovat laadukkaita, Kecil on
puolestaan tunnettu halvoista hinnoista

MOITIMME
- Matka saarille tehdään yleensä pienillä veneillä, mikä voi olla toista
tuntia pitkällä matkalla vatsaakierrättävä kokemus varsinkin kovassa
merenkäynnissä
- Matkailukaudella kummatkin saaret saattavat olla täyteen ahdettuja

4. Pulau Redang

Tiomanin pohjoiskärjen Salang Beach on varsinkin reppumatkailijoiden suosiossa.

Redang on yksi itärannikon suurimmista ja kauneimmista saarista.
Lisäksi se on naapureihinsa nähden varsin kehittynyt. Useimmat
asumuksista ovat lomakyliä, jotka sopivat ennen kaikkea
lapsiperheille. Laatu jakaantuu hyvästä erinomaiseen ja useimpiin
hotelleihin kuuluu oma ravintola ja uima-allas. Suurin osa hotelleista
paketoi tarjontansa, mikä tarkoittaa ruokien ja monien aktiviteettien
sisältymistä hintaan.
Redangin saarta ympäröivät koralliriutat tunnetaan ennen kaikkea
laajasta ja monimuotoisesta merielämästä, alueella asuu toistasataa
erilaista kalalajiketta. Lapsille on varattu oma rajattu alue, missä voi
turvallisesti tutustua ihmeelliseen ja värikkääseen merenalaiseen
maailmaan. Sukeltajille erityistä kiinnostusta luovat kuuluisat hylyt
Prince of Wales ja Repulse, jotka upposivat alueelle toisen
maailmansodan aikana. Rantojen osalta saaren parhaimmistoon
kuuluvat itäpuolen Teluk Dalam ja Pasir Panjang. Paikalliseen
elämäntapaan pääsee kurkistamaan parhaiten tutustumalla pyörän
selässä Redangin keskiosiin, missä on useita uneliaita kyliä.

KIITÄMME
+ Malesian itärannikon saarista kaikkein kehittynein
+ Paljon lapsiperheille sopivia lomakyliä
+ Erinomaisia snorklaus- sekä sukellusmahdollisuuksia

MOITIMME
- Koska kehitys on ollut nopeaa, saattaa rannoilta paikoittain löytyä
rakennusjätettä
- Saarista kalleimpia hintoja

Hyvä tietää
-Tiomania ja Redangia lukuun ottamatta saarilla ei ole erillistä
lentokenttää, minkä johdosta rannoille joutuu mantereelta ottamaan
maksullisen veneen. Malesian sisäinen bussi- ja lentoverkosto on
tehokas, joten liikkuminen saarille käy helposti esimerkiksi Kuala
Lumpurista.
- Hintoja: Perusbungalow 20€/yö, neljän tähden hotelli 50€/yö.
Illallinen oluella 10€. Neljän päivän PADI Sukelluskurssi 240€.
- Englanti on yleisesti puhuttua ja ymmärrettyä
- Malesia on turvallinen kohde ja esimerkiksi malariaa ei ole.
- Sadekaudella marraskuusta helmikuun loppuun useat lomakylät ja
jopa saaret ovat suljettuja.
- Varsinkin pienemmille saarille kannattaa majoitus varata hyvissä
ajoin etukäteen, sillä ne täyttyvät nopeasti matkailukauden alussa.

Varsinkin Perhentianin saariryhmällä törmää usein jättimäisiin, mutta täysin
harmittomiin monitoriliskoihin.

- Valuutan vaihtaminen on saarilla hankalaa ja kaikkialla ei
hyväksytä luottokortteja.

Kommentti
Olen käynyt Malesian itärannikon saarilla useamman kerran ja niitä
on lähes mahdotonta moittia. Naapurimaahan Thaimaahan nähden
rannat ovat puolityhjiä ja matkailu vielä rajallista. Omat suosikkini
ovat Pulau Tioman, sukeltajan paratiisi, sekä Lang Tengah, joka on
täydellinen perinteiselle palmujen äärellä loikoilulle.
Vilkasta yöelämää on saarilta turha etsiä ja pitää muistaa, että
paikalliset ovat muslimeja, mikä rajaa alkoholin tarjontaa. Saarelaiset
ovat kuitenkin yksi matkan parhaista kokemuksista. He ovat erittäin
vieraanvaraisi ja usein varsinkin pienemmissä kohteissa matkailijaa
pyydetään mukaan perheillalliselle tai kalastusreissulle.
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MALESIA FAKTAT
Pääkaupunki: Kuala Lumpur
Valtiomuoto: Monarkia
Muita kaupunkeja: Johor Bahru, Melaka, Georgetown
Saarten määrä: 61
Väkiluku: noin 28,7 miljoonaa
Viralliset kielet: malesian kieli(Bahasa Malaysia), englanti.
Valuutta: Malesian Ringgit (1€ = 4,26 MYR 03/2011)
Aikaero Suomeen: +6 tuntia.
Malesian suuntanumero: +60
Sähkö: 240 V

Paikallisten suosimia urheilulajeja ovat varsinkin rantalentopallo ja jalkapallo.
Ulkopuoliset ovat tervetulleita osallistumaan huvitteluun.

Illalla ravintolat valmistavat eksoottiset saaliit pientä lisämaksua vastaan.

Saarten väestö on ystävällistä ja auttavaista. Nainen myi markkinoilla tulisia chilejä.

Daniel Stöckli.

