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No aeroporto de Pucket, o
visitantesedeparacomtoda
a agitação em torno do bal-
neário mais badalado do
país: uma imensa babel de
turistas chega e parte, asse-
diadapor hordasde agentes
deviagemecongêneres,ofe-
recendoflyers,pacotesdees-
tadiaetodotipodeserviços.
Embora a tentação de jo-

gar-senasincrivelmentepa-
radisíacas praias da região
seja grande, o destino final
é uma Tailândia um tanto
maisreale insólita:desven-
daroElephantHillsCamp,
– o primeiro resort de luxo
tailandês voltado ao turis-
mo de selva, localizado em
KhaoSok,nosuldopaís.
Nãoporacaso,contempla-

do pelo quarto ano seguido
com o prêmio Traveler&
Choice Award (escolha do
viajante) do Trip Advisor, a
bíbliadoturismo.
Aospoucos, o burburinho

urbanoficaparatráseaTai-
lândiarural se revela: imen-
sos campos de arroz, força
motrizdaeconomia thai, ea
figuraemblemáticadocam-
ponês asiático, com seu lar-
gochapéudepalha.

THAIDESELVA

Apartir de Pucket, são cer-

ca de duas horas de estrada
em vans confortáveis rumo
ao pioneiro resort thai de
selva, onde as acomoda-
ções são tendas. Isso mes-
mo,tendas.
Rústico-chiques, total-

mente confortáveis e equi-
padas, mas que passam

aquelegostinhodesafári.O
que, aliás, é verdade, já que
estamosliteralmentenoco-
ração da floresta: o resort
fica dentro do belíssimo
Khao Sok National Park, a
maior área de floresta vir-
gemnosuldaTailândia.
A sensação de aventura é

reforçadapelostrajesdesel-
va da equipe do resort. E
pelo transporte em picapes
rumo às atrações mais dis-
tantes.
Valeoclichê:aqui,anatu-

reza ao redor é de tirar o
fôlego,comdestaqueparaa
fabulosacadeiamontanho-

sa logo ali, circundando a
região (e onde, dizem, ain-
daháelefantesselvagens).
Ao todo, são cerca de 30

tendas, de diferentes tama-
nhos, em meio ao verde da
mata, acessíveis por alame-
daslimpasedesobstruídas.
Perigosdeanimais?Prati-

camente inexiste, e mos-
quitos e outros bugs pare-
cem dar uma trégua por
aqui, enquanto o hóspede
sesenteumpoucoJimdas
Selvas, para ficar com
uma referência televisiva
dasantigas.

CAMPOSDEELEFANTES

A poucos quilômetros do
resort ficaocampodeele-
fantes em si, a grande
atração do resort. Deze-
nas deles, coordenados
pelosmahouts, seus trata-
dores.
NoElephantHills, o vi-

sitante experimenta o
convíviodiretocomosdó-
ceis gigantes: banhá-los
commangueiras, alimen-
tá-los, conduzi-los para
mergulhosnos lagos (eles
adoram)etc.
Umaexperiênciatocante,

prontamente denominada
Elephant Experience. Tudo
em segurança e dentro de
éticasepráticasestritas.Pa-
ralelamente,aprende-setu-
do o que (ainda) não sabe-
mossobreocolossalmamí-
fero e sobre sua situaçãona
Tailândia, em rápidas e
bem-humoradas aulas,
com tradução para quem
nãofalainglês.
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HautecuisinedeOrlando
Odestinonúmero1deboapartedosbrasileiros lançanova

ediçãodeseuMagicalDining, compratos especiais aopreço fixo
deUS$35,oferecidospormaisde 120restaurantes. E-2

Nasmontanhasdos

elefantes
Premiadopelo TripAdvisor, resort no sul da Tailândia oferecehospedagememplena selva,

emmeioao convívio comos enormesmamíferos

No Elephant Hills, o visitante experimenta o convívio direto com os dóceis gigantes: uma experiência tocante, a chamada Elephant Experience

FALECOMAGENTE!
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Outra atividade imperdível
no resort é o jungle
trekking pelas montanhas
que circundam o resort,
uma caminhada de nível
médio onde, não raro, pe-
dras e troncos caídos ser-
vem como apoio ao longo
datrilha.
Roupas adequadas (bo-

né, jeans surradoeumbom
par de tênis) são necessá-
rias, e algum preparo físico
é até desejável, mas, no ge-
ral, a missão é cumprida
semmuitossustos.Arecom-
pensa: dá até para se sentir
coadjuvantedahipnóticace-
nografia verde que o Khao
SokParkoferece,umespetá-
culodanatureza.
Antes da volta, por um ca-

minho mais suave, os

trekkerstêmaoportunidade
de conviver um pouco, e até
almoçar,numachoupanatí-
pica dos povos da floresta
queaindahabitamosrecôn-
ditosdaregião,ajudandoin-
clusiveanfitriõesnativosaco-
zinhar(àlenha,diga-se).

CHEOWLARNLAKE

Não muito longe do núcleo
principal do resort fica o es-
petacular Cheow Larn
Lake, umenorme lago onde
oElephantHillsdisponibili-
za cabanas de frente para o
lago – toda a estrutura fica
sobre palafitas, inclusive o
restauranteeaáreadeconvi-
vência. E chegadas e parti-
dassãofeitasembarcos.

As acomodações são um
tanto mais rarefeitas, já
que se trata de programa
complementar às ativida-

des do resort. Mas pode-se
atépernoitarporaqui.
O ideal, no entanto, é pas-

sar umamanhãou tarde es-
baldando-se nas águas de
temperatura agradável (o
ano todo), seja mergulhan-
do de snorkel ou remando
empequenascanoasparaex-
plorarabelezadaregião.
Peloroldeatraçõeseativi-

dades, oespetáculodanatu-
reza,obanhocultural, epela
localização próxima das
praiasdeKrabiePucket,des-
tinos inescapáveis quando
se fala emTailândia, um ro-
teiro de alguns dias no Ele-
phant Hills Camp merece
entrar nawish list de quem
visita a Terra dos Sorrisos
comaagenda–eoespírito–
desbloqueados.
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ONDEFICA

Jungle Trekking: horadaaventura
Atividade pelas montanhas que circundam o Khao Sok Park exige preparo físico, mas a visão cenográfica vale cada metro percorrido

EMCHIANGRAI,PROJETOSOCIAL
Naoutrapontadomapatailandês,abucólicaChiangRai,aoNorte,dista
cercade700quilômetrosdacapitalBangkok,naregiãoconhecidacomo
GoldenTriangle.Acidadeatraiuatençãomundialem2018,comocasodos
meninospresosnacaverna.Paraquemdesejaconhecermaissobrea
relaçãodopaíscomseuselefantes,é láqueficaoAnantaraGoldenTriangle
ElephantCamp&Resort (foto).PartedamultinacionalMinorGroup,ohotel
criouumprojetoturísticodecunhosocial,noqualacolheosditoselefantes
derua(streetelephants),animaisabandonadosapósanosdetrabalhono
campoenas lavouras.Umapequenavilapróximaaohotelhospedatantoos
bichoscomoalgunsmahouts (treinadores)esuasfamílias,dandoumavida
maisdignaaosanimais.E,dequebra,ofereceaohóspedeaoportunidade
deinteragircomoselefantesemvisitasàvilaou,apartirdela,empasseios
pelasmontanhasnosarredores–umaexperiência imperdível.

FOTOSDIVULGAÇÃO

TRIVIALTHAINASPANELAS
Servidasemumlargorestaurante/refeitórionocentrodoresort,ao ladoda
piscina,asrefeiçõessãocomunitárias–ótimaoportunidadede interação
comvisitantesdediferentes latitudes(daprópriaTailândia, inclusive).Ao
estiloself service,ocardápioapresentaospratosmaisclássicosdacozinha
thai,emversõesumtantosuavizadasnoquesitopicância,paraatendera
todosospaladares:o internacionalPadthai (opratonacional tailandês),
afamosasaladadepapaiaverde(Somtan),anãomenosfamosasopade
frangocomcoco(Tomkagai)etc.Antesdo jantar,aocairdatarde,amelhor
pedidaéumahappyhournodescontraídobaranexo, todoembambu,que
servecoquetéisàbasedeMekhong,umadasbebidas-símbolodopaís.
Chamadopelos locaisdeuísque, tecnicamentetrata-sedeumrum, jáqueé
extraídoapartirdomelaçodacanadeaçúcar.Aosfinaisdesemana,
apresentaçõesdedançasfolclóricas thai integramoprogramadoespaço.

BONSTRATOSCOMOSBICHOS
ATailândiaéreconhecidamenteo“paísdoselefantes”.Símbolonacional,
asreferênciasaeleestãoliteralmenteemtodaparte.Domesticadohá
milênios,oanimalé indissociáveldatrajetóriaeconômico-socioculturalda
nação.Desde jáháalgumtempo,seuusocomoforçadetrabalhotemsido
reavaliado,eosurgimentodoselephantcamps(camposdeelefantes)
acertouemdoisalvos:napreservaçãodosanimaisenoturismo–
nessecaso,desdequeobedecidospadrõeséticosrigorosos.
Apartirde2014,aagênciaTourismAuthorityofThailand,oórgãooficial
doturismothai,emiteoThailandGreenExcellenceAwardsfor
AnimalWelfare,certificadoqueavaliaequalificaotratamentoaosanimais
nessas instalações.QuesitonoqualoElephantHillspassacomlouvor:
comscorede100%dospontosatribuídos,éomaisbemavaliadoe
consideradoomaisanimal friendlydetodoopaís.

Das varandas do Elephant Hills Camp tem-se um bela visão das montanhas do Khao Sok Park, onde é possível se sentir como o autêntico Indiana Jones, ao se fazer as trilhas locais, vivenciando o clima de floresta

Acomodações rústicas convidam para a interação com a selva
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