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W trakcie naszych podróży po Azji Południowo-
wschodniej dwukrotnie odwiedziliśmy wspólnie z żoną 
plantacje herbaty w Malezji: w roku 2009 na Półwyspie 
Malajskim i w 2011 r. Na Borneo w stanie Sabah.

Z Kuala Lumpur wyruszamy na północ, na po-
czątek do masywu górskiego Cameron Highlands, 
który „pominęliśmy” podczas poprzedniego pobytu  
w Malezji (w roku 2008). Centrum turystycznym 
tego regionu jest miejscowość Tanah Rata. Znaleźli-
śmy przyjemne miejsce na nasz pobyt tutaj – niedrogi 
pensjonat, prowadzony przez rodzinę hinduską.

Odwiedzamy, założoną w 1932 roku, plantację  
herbaty – Cameron Bharat Plantations. Brytyjscy  
kolonizatorzy sprowadzili do zakładania i utrzymy-
wania plantacji Hindusów i jeszcze dzisiaj w tym 

rejonie wraz z Chińczykami zdominowali oni po-
pulację miejscową. Plantacja ta odległa jest od cen-
trum Tanah Rata o około 5 km, więc udajemy sie tam 
spacerem, początkowo przez park zwany "ogrodem 
kameliowym", wzdłuż drogi jezdnej. Na terenie plan-
tacji jest herbaciarnia, gdzie zamawiamy świeży na-
par miejscowej herbaty (doskonałego gatunku Pekoe 
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W KRÓLESTWIE HERBATY

Ryc. 2. Z najwyższego szczytu Cameron Highlands ogladam górską pa-
noramę. Fot. W. Biedrzycki.

Ryc. 3. Drogowskaz na ścieżce przez dżunglę. Fot. W. Biedrzycki.

Ryc. 1. Ogólny widok plantacji Cameron Bharat. Fot. W. Biedrzycki.
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Pekoe) z maślanymi ciasteczkami, będącymi spe-
cjalnością regionu.W sklepie zakupiliśmy herbatę do 

domu i na liczne podarunki. W naszym pensjonacie, 
nawiasem mówiąc, zamawialiśmy te sama herbatę  
z jeszcze lepszymi – domowymi ciasteczkami za po-
łowę ceny, która zapłacilismy na plantacji Cameron 
Bharat. W Cameron Highlands panuje umiarkowany 
klimat górski o dużej wilgotności (tereny są położone 

na wysokości od 1500 do 2000 m n.p.m.). To miej-
sce określa się mianem malajskiego „bieguna zimna”  
(w dzień temperatura +24 stopnie, w nocy spada do 
+18 stopni). Można tu odpocząć od nadmiernych 
upałów (ja) lub zaziębić się (żona). W okolicy Ta-
nah Rata poprowadzono 14 ścieżek turystycznych 
przez dżunglę. Są one wyznaczone przy pomocy ta-
blic na skrzyżowaniach szlaku, lecz najpierw trzeba 
trafić na początek każdej trasy. Zaleca się wynajęcie  

przewodnika (25 USD za dzień), kserograficzne od-
bitki ze schematami drogi wywieszone są w naszym 

pensjonacie. W górach spotkałem grupkę czworga 
Chińczyków z Tajwanu z dokładnym schematem tra-
sy odrysowanym przez jedną z dziewczyn. Ja posze-
dłem „na czuja” i dzięki temu nieoczekiwanie trafiłem 
do wioski zamieszkałej przez Orang Asli – pierwot-
nych mieszkańców Półwyspu Malajskiego. Podobno 
żyli tu już przed 40 tysiącami lat. Dzisiaj zajmują dno 
drabiny społecznej i wykonują najprostsze, marnie 
opłacane prace. 

W kolejnym pobycie w Parku Narodowym Gunung 
Kinabalu, pewnego pogodnego poranka wyruszamy 
z Poringu (gdzie odwiedziliśmy kąpielisko termalne) 
autostopem do odległej o 40 km wioski Nalapak. Tu-
taj na łagodnych wzgórzach, pośród wiekowej dżun-
gli, założono w 1978 roku jedyną w Sabahu plantację 
herbaty z gatunku Camelia Siniensis. Plantacja zaj-
muje powierzchnię 2480 ha na wzgórzach o przecięt-

nej wysokości 750 m n.p.m. Krótki trekking po ścież-
kach plantacji do suszarni i herbaciarni położonych 
na szczycie wzgórza pokrytego krzewami herbacia-
nymi zakończyliśmy degustacją tego wyjątkowego, 
aromatycznego napoju. Nie muszę dodawac, że i tutaj 
zaopatrzyliśmy się w sklepie przy herbaciarni w pa-
kuneczki Sabah teh.

Ryc. 4. Spacer po ścieżkach plantacji. Fot. W. Biedrzycki.

Ryc. 5. Kwitnąca camelia sinensis. Fot. W. Biedrzycki.

Ryc. 6. Kwiat herbaty. Fot. W. Biedrzycki.

Ryc. 7. Ogólny widok Sabah Tea Plantation w okolicy wsi Nalapak.  
Fot. W. Biedrzycki.


