
Deník z cesty po Thajsku s odbočkou na Angkor (Kambodža) 

22. listopadu - 19. prosince 2009 
 

 
Trasa cesty: 
Bangkok - Ayuthaya - Chiang Mai - Sukhotai - Siem Reap/Angkor (Kamb.) - 
Bangkok - Surat Thani - Krabi - Ko Lanta - Ko Jum - Krabi - NP Phang Nga - 
Bangkok 



22/11 cesta do Brna 
Krátce po 15.h. razíme autem směr Brno, kde máme u táty známého domluvený nocleh (holt 
letenky z Vídně byly o 5000 levnější, tak neberte to!) Pěkně chumelí, silničáři jako obvykle 
nestíhají, takže jedeme pomalu. Po 9.h. jsme na místě - mimochodem ten známý je vinař, 
takže neunikneme dvouhodinovému posezení ve sklípku - byla jsem nedobrovolně zvolena 
jako řidič, tak mě veškerá ochutnávka míjí L. 
 
23/11 odlet z Vídně 
Vstáváme v 7, stavujeme se na snídani v bufáči v Břeclavi, do Vídně na letiště přijíždíme 
okolo 9,30. Zabalíme si bágly do fólie jako svačinku a jdeme se nalodit. Natěšeni na jídlo 
vybíráme z menu - nedošlo nám však, že jsme si při rezervaci nějaké jídlo naklikli - no že 
jsme tomu moc nerozuměli, vybrali jsme pro jednoho ovocný talíř a pro druhého nízkotučné 
jídlo bez cholesterolu. Ostatní si šmakují a nám nosí furt hnusy (extra kyselé, nedozrálé 
ovoce, rybu bez chuti, místo dezertu pro změnu kyselé ovoce - to zas příště budem něco 
aktivně objednávat. Jelikož letíme s Qatar Airways, přestupujeme v Doha (hl. město Qataru). 
Tam na letišti kupujeme akorát vodu (je docela levná - 0,5 $ za půllitrovku) a čas trávíme 
zevlováním po duty free shopech. 
 
24/11 Bangkok 1. den 
V 7,05 přesně dle letového plánu přistáváme v Bangkoku, 6milionové megalopoli (s 
aglomerací 10 milionů), která se od konce 18. století rozrůstá v hlavní město Thajska. Víza 
máme už z Prahy, takže bez problémů vstupujeme na thajské území. Měníme peníze a Pavel 
zkouší v restauraci v přízemí první thajské jídlo - bohužel se ptal pouze, co je to za maso, na 
pálivost jsme nějak pozapomněli, takže už po prvním soustu má pusu jako v ohni. Dezinfekce 
tekutými švestkami nutná! Bezplatným shuttle busem jedeme na bus terminal (staví 
v přízemí u různých zastávek, jsou taky různé linky, ale stejně všechny vás přímo nebo 
oklikou dovezou na autobusový terminál) a tam nasedáme do busu č. 556 na Khao San 
Road. Jízdní řády nikde nejsou, holt žádný spěch. Jízdenky se kupují vždycky v autobuse u 
pana/paní jízdenkářky a ceny jsou poloviční jak u nás. Po 45 min. dorážíme po pěkné zácpě 
do centra a pěšo pokračujeme do vytipovaného guest house Bella Bella. Veškeré tuktuky 
odmítáme, přesto jsou tuktukáři milí a cestu nám aspoň ukážou. Mají hezký pokojík za 270 B, 
tak ho bereme a trochu se vyspíme. Odpo vyrážíme do města - je dusno, lábeme jednu vodu 
za druhou. Navštívíme nejstarší chrám v Bangkoku Wat Po, v jehož galeriích je uloženo 394 
soch Buddhy. Nachází se zde svatyně odpočívajícího Budhy, která skrývá 45 m dlouhého 
pozlaceného ležícího Budhu. Za sochou je 108 misek, jako většina návštěvníků do každé 
vložíme 25 satangů s tím, že by na nás měl čekat šťastný a dlouhý život. V areálu je také 95 
věžovitých staveb (čedí), z nichž ty velké jsou pokryty mozaikami z pestrobarevných 
keramických dlaždiček. Cestou zpět se zamotáme do nějakého trhu, kupujeme maso na špejli 
a nudle s uzeným vepřovým masem - dostaneme k nim hůlky, ale kultura stolování (= 
sednout si na lavičku a zdlábnout to na klíně) nám dovoluje trošku se s tím poprat. Pak ještě 
kupujeme banánovou palačinku s čokoládou, mangový džus a Pavel si dává ještě rýži 
sweet&sour s kuřecím. Omylem zabloudíme do Khao San Rd. - snad nejrušnější ulice pro 
cestovatele, tak si aspoň prohlížíme všechny ty „značkové“ tašky, hodinky a výrobu dokladů 
na zakázku - od ISICa, přes řidičák až po novinářský průkaz. Cestou na hostel kupujeme 
repelent (obsahující složku DEET, která je jako jediná účinná na místní komáry) a toaletní 
papír, pro nás Evropany nezbytnost, která se tu ale hází ne do mísy, ale do odpaďáku. (Teda 
otázka, jestli oni ho vůbec používají, protože každý WC je dohromady se sprchou a oni se 
pravděpodobně vždy „po té“ osprchují.)  
 
 
 
 



25/11 Bangkok 2. den 
Vstáváme v 8, jdeme na ulici na snídani - dáváme si 
ovoce + müsli + jogurt za 30B. Už od rána nás 
zdraví stylem „good morning, tuktuk?... good 
morning taxi?“, ale my odmítáme a jdeme pěšky 
(mimochodem pro Thajce nepředstavitelná činnost). 
Míjíme památník demokracie, v jehož nitru je uložen 
výtisk ústavy, a kupujeme si cosi smaženého 
sladkého z bramborového těsta. Jaké překvapení, 
když zjistíme, že pytlík, do kterého jsme to dostali, je 
secvaknutý list papíru - nějaká písemka 
z angličtinyJ. Cestou projdeme skrz zázemí nějaké 
demonstrace, silnice je zatarasena pneumatikami, 
všude policajti a lidi ve žlutých tričkách. Raději se 
ještě jednoho policisty zeptáme, jestli skrz můžeme 
projít, všechno nám odsouhlasí (jak je to ostatně u 
Thajců běžné), tak teda jdeme. Je tam klid, někdo se 
povaluje po zemi, někdo spí pod připravenými 
igelitovými přístřešky, ozývá se jen něčí hlas 
z místního tlampače a co se týče barvy triček, tak tu 
silně převládá žlutá. Dojdeme tedy až k Wat Benjamabophit, na jehož stavbu byl použit 
mramor z Itálie. Celý komplex je spojením thajské klasiky a evropského designu 19. století. 
Zpět ke královskému paláci si bereme tuktuka, ten smog je šílenej, už se to nedá čuchat a 
cestou vidíme i dost policistů-těžkooděnců, asi to bude něco většího. Před vstupem do 
královského paláce si připínáme nohavice, neboť vstup není povolen s odhalenými koleny 
nebo rameny. Kupujeme si vstupenku do Wat Phra Kaeo a Grand Palace (za 300 B oproti 
Thajcům, kteří mají vstup zdarma) a jdeme na prohlídku. Největší vzácností je soška 
smaragdového Buddhy, jež byla objevena v Chiang Rai náhodou, když blesk udeřil do staré 
věže. Každou bránu do chrámu střeží a zlé duchy odhání šestimetroví kamenní démoni jakši. 
Zvenku omrknem budovy královského paláce (pro veřejnost bohužel nepřístupné) a jdem se 
ke stánkům nadlábnout. Dáváme si celý ananas a nějakou masovou směs s rýží a nebo 
s nudlemi. Přívozem přejedeme řeku Chao Praya k Wat Arun. No řeku - jmenuje se to tak, 
ale je to špinavá rozbouřená stoka, pravděpodobně konečný bod veškeré bangkocké 
kanalizace. Siluetu Wat Arun s pěti prangy (věžemi), který tu stojí od doby ayutthajské říše, 
má ve svém logu i TAT (Tourism Authority of Thailand, jediná nezávislá thajská informační 
kancelář). Chrám symbolizuje horu Méru, sídlo bohů z khmérské mytologie. Věže zdobí  
pestrobarevné porcelánové střípky. Pak se vracíme opět přívozem na druhou stranu řeky a 
vodním taxi pokračujem na jih po řece do čínské čtvrti - změti obchodů, stánků, Číňanů, 
Thajců, tuktuků, motorek, dodávek a zvířat. Wat Traimit se 3metrovým zlatým Buddhou má 
už zavřeno, tak pokračujeme na nádraží Hua Lumphong koupit jízdenky na večerní vlak. 
Místo obvyklých naháněčů pochybných společností zde pobíhají pracovníci TAT a každého 
turisty se hned ujmou a ochotně poradí při koupi jízdenky i v jiných otázkách. Na zítra už 
jsou všechna lůžka obsazená, tak kupujeme aspoň místo na sedačku. Z nádraží jedeme 
busem (č. 53) - no to je zážitek. Místo klimošky otevřená okna, zaplatíme 8B bez ohledu na 
vzdálenost a frčíme - teda v tý zácpě spíš stojíme. Po 20 min. jízdy, kdy už fakt nevíme, kudy 
se jede, se objevíme znova před nádražím. S napětím se snažíme z mapy vysledovat trasu 
busu, ale bez úspěchu. Po ¾ hodiny vystupujeme kdesi blízko Khao San Rd. (pouze to 
odhadujeme, ale jsme správně). Večeříme na ulici - Pavel si objedná pad thai (tradiční 
thajské nudle), ale ten podvodník mu uvaří bůhvíco s rýží, takže už k němu víckrát nejdeme 
a dáme si pravý pad thai u paní vedle a navrch ještě praženou kukuřici. 
 
 



26/11 Ayutthaya 
Vstáváme po 7.h., nasnídat se jdeme do restaurace - já si 
dávám müsli s ovocem a Pavel omeletu a toast s džemem. 
V televizi ukazují včerejší demonstrace, obsazené letiště žlutými, 
pěkně se to asi zvrtlo... Musíme napsat domů, že jsme OK, než 
se to dostane do našich zpráv. Jedeme na nádraží, opět busem 
č.53, cestou nás na zastávce přesadí do jiného, je zácpa, docela 
už mám obavy, že nestihneme vlak. Přilítnem k pokladně 5 min. 
před odjezdem, platíme směšných 15 B za jednoho a jdeme do 
vlaku. Máme sice 3. třídu, ale vypadá skoro stejně jako naše 
dvojka. Vlakem neustále procházejí prodavači nejrůznějšího jídla 
a pití. Na to, jak vlak spíš stál než jel, jsme dojeli do Ayutthaye 
načas. Odmítáme tuktukáře a jdeme pěšo do historického 
centra. Na oběd se stavujeme v jednom guesthousu, jehož 

majitel umí zajímavou kombinaci českých slov („ahoj, děkuji a nasrat“J). Pěšo procházíme 
všechny waty (chrámy), více či méně zachovalé po khmérských a barmánských vpádech. Do 
jedné věže se dá vlézt dovnitř dolů - nic pro člověka trpícího klaustrofobií. K poslední věži a 
zpět na nádraží bereme tuktuka - mrcha - byli jsme dohodnutý cestu tam za 50 a zpět za 10 
a rozčiluje se, že je to málo - pěkný divadélko zahrál, dáváme mu teda navíc 10 a pečeme na 
něho. Ayutthaya je krásné historické město, ale poněkud rozlehlé, takže pro příště (pokud 
nějaké budeJ) je lepší půjčit si kolo. K večeři kupujeme pad thai a jíme ji na nádraží. 
S 30minutovým zpožděním přijede náš vlak alias 3 vagónky na sezení plné cizinců a frčíme 
na sever. 
 
27/11 Chiang Mai 
Noc ve vlaku byla krušná, i když jsme čekali něco horšího. Pohodlné sedačky se daly sklopit, 
bylo tam i docela dost místa pro nohy (alespoň tedy pro mě), dostali jsme každý deku a ráno 
nějaký koláč a čaj. Vagóny byly čisté, dokonce i v průběhu cesty jednou zametali a stírali 
podlahu. Sice jsme přijeli do Chiang Mai s 2hodinovým zpožděním, ale v Thajsku se přeci 
nikam nespěchá. Od nádraží do středu města si bereme songthaew (veřejnou městskou 
dopravu, červené polootevřené dodávky, po obou stranách jsou na korbě lavice na sezení) a 
jdeme do vytipovaného Eagl’s House. Úroveň je sice nižší, ale za 180B to bereme. Mezitím co 
obědváme, necháme si vystříkat pokoj proti komárům. Jdeme do města a kupujeme dvě 
trička za 280B a že už jsme docela uchozený, tak bereme nabídku jednoho taxikáře, že 
s námi udělá tour po chrámech a zajížďku do řemeslné ulice Bo Sang za 100B. Nejdřív ale 
chceme do TAT, kde bohužel schytáme dva studenty praktikanty, kteří toho ví míň jak my, 
takže moc informací nezískáme. Pak nás taxikář nažene do dílen se stříbrem, hedvábím, 
papírovými deštníky a koberci, jenže je to tak drahé, takže nic moc nekupujeme - jen na zeď 
obrázek z ručně dělaného papíru a papírový kolotoč se slony. Taxikářovi se už moc nechce, 
ale musí s námi objet vybrané chrámy. Cestou ho učíme anglicky i českyJ. Objedeme Wat 
Phra Singh, bílý Wat Son Dok, Wat Chiang Man a už jsme opravdu přechrámovaný, tak 
míříme zpět do hostelu. Cestou kupujeme ananas, mango, banány a večeříme v hostelu. Ono  
ovoce tady chutná úplně jinak než u nás, mnohem líp, je sladší, šťavnatější a chuť 
výraznější. Večer zalepujeme škvíry mezi oknem a sítí v okně proti komárům a poprvé 
vytahujeme moskytiéru. 
 
28/11 Doi Suthep a Night Bazar v Chiang Mai 
Dneska bychom rádi na horu Doi Suthep se stejnojmenným chrámem, který se tyčí nad 
Chiang Mai, takže jdeme na zastávku songthaew, která tam jezdí za dané, avšak 
usmlouvatelné ceny. Za 500 B nás tam prý vezme. Víme, že by to mělo stát 100, tak mu 
tuhle cenu naopak navrhujeme my. A to že ne, tak my, že počkáme na další turisty, aby to 
bylo za stovku. Tak si sedneme na židle řidičů, Pavel se nasnídá, my máme dnes času dost. 



Po chvíli nám nabízí 300B, ještě tak 20 min. váháme, sami se ptáme kolemjdoucích turistů, 
zda tam taky náhodou nemíří, ale stále jsme sami, takže to přijímáme. Dodávka funí do 
kopce, řidič kroutí zatáčky, velmi často do protisměru a asi po půlhodině jsme nahoře. No je 
to tu echt turistisch: stánky se suvenýry, mnoho lidí, sloni....Ani já neodolám a kupuju si 
náramek. Vyšlapeme 306 schodů, podél nichž jsou nágové (drakohadi). Jako obvykle pro 
Thajce je vstup volný, turisté musí zaplatit. Na horní terase chrámu sundáváme boty. Jinak 
se do chrámů ani nesmí a mimochodem platí tu i další pravidla - nesmí být odhalena kolena, 
ramena, při focení musí být člověk níž než Budha, nedej bože (vlastně Budho!:) mít své nohy 
u jeho hlavy! Věž je celá zlatá, až z toho na sluníčku bolí oči. Opravují ji, ale lešení je naštěstí 
také ve zlaté barvě. Po výhledu na Chiang Mai v oparu (průvodce doporučuje být tam ráno či 
pozdě odpoledne - my máme samozřejmě na hodinkách poledne) se vracíme dolů a řidič už 
si nás odchytává, abychom nejeli náhodou s někým jiným. Dle domluvy nás odveze k muzeu 
horských kmenů, kde se snažíme načerpat informace před jejich návštěvou. Rozhodujeme 
se, co dál, a volíme dvoudenní trek od našeho hostelu, o kterém i průvodce tvrdí, že je 
spolehlivý. Na oběd se vracíme do hostelu a pak se vydáváme na trh, jenže než stihneme 
dojít na denní trh, začne se stmívat, tak to otáčíme směr Night Bazar. Cestou mě napadne 
nechat si tu ušít kostým, v druhém krejčovství se dohodneme na ceně 3000B, změří si mě a 
za 2 dny si pro něj mám přijít. Návštěva nočního bazaru se zvrtne v obrovské nakupování. 
Všechno je tady tak levné, pomalu začínáme přemýšlet, že si u nás otevřeme obchod a 
budeme dovážet thajské zbožíJ. Těch různých tašek, kabelek, náramků, šál a hadýrků - 
padělků (Lacoste, Diesel, Adidas, Nike, Ralph Lauren....) Vracíme se po 22.h., vzrušení nám 
přinese auto v postranní uličce k hostelu, které nás problikne a pak u nás zastaví, takže 
kolem něho radši rychle proběhneme. Jo a taky potkáváme prvního ladyboye - opravdu 
krasavice! A ještě jednu věc jsme dneska zkusili - durian, je to drahý, smrdí to a ještě 
odporněji to chutná! 
 
29/11 Trekking 1. den 
Průvodce nás vyzvedne po 9.h., v naší skupině je ještě jeden Japonec, co už rok cestuje po 
Asii, ostatní to odřekli (jinak celkově moc nových turistů do Thajska nepřilítá, když odpůrci 
premiéra obsadili obě dvě letiště v Bangkoku). Jedeme na severozápad od Chiang Mai, do 
oblasti Samoeng. Začínáme projížďkou na slonech - je to ale kolos to zvíře, furt loudí 
chobotem banány. Připadáme si strašně turisticky, no snad aspoň ti sloníci dostanou něco 
z toho poplatku za trek. Pak se jde na oběd - rýže se zeleninou. Průvodce nám nabízí, jestli 
se nechceme připojit k jiné větší skupině, ale s díky odmítáme a vyrážíme s ním. Fakt, že on 
jde jenom ve vietnamkách, říká asi dost o tom, jak náročná bude cesta. Dovídáme se, že on 
z té vesnice pochází, takže nás vlastně bere na procházku do okolí svého bydliště. Ale i tak je 
to hezký, jdeme mezi banánovníky, rýžovými poli, podél řeky, vodopádu (no něco jako 
MumlavaJ). Vše fotíme, musí to vypadat dost komicky (představte si Asiaty fotící na našem 
poli s brambory,hehe). Kolem 17.h. dojdeme do vesnice kmene Karenů, kde budeme i 
nocovat. Je to sice horský kmen, ale mají i auta, motorky, avšak stále jsou bez elektřiny, 
televize, ledničky, teplé vody a vaří vše na ohni. Sprchu v podobě polití se studenou vodou 
odmítáme. Jak se stmívá, tak i pěkně přituhuje. K večeři je polévka, žluté kari a zelenina. Na 
čerstvém vzduchu pěkně vyhládne, tak to zdlábneme skoro všechno. Průvodce nás furt nutí 
kupovat si nějaké pití, pivo a dělat tak „tržbu“, jenže 
předražené plechovky, které si stejně dovezli autem, 
nás v té zimě vůbec nelákají. Přesuneme se raději 
k ohni, na chvíli se k nám připojí místní dědula 
(mimochodem je fakt kosa a on je bosky), který se 
omámen alkoholem či nějakým kuřivem v klidu 
probírá rukama žhavými uhlíky. U ohně kecáme 
s Japončíkem Tatsem do 10 hodin a po ulovení 
velkého švába pobíhajícího mezi podložkami na spaní 



jdeme spát. Mimochodem jsem mohla uplatnit mou japonskou slovní zásobu (věty typu „Toto 
je pes. Je toto pes?“ a dále s obměnou kočkyJ). Na Japonce je Tats úplně v pohodě a i přes 
jeho velmi lámanou angličtinu se s ním dobře povídá. Nezapře i japonskou kulturu a po 
večeři si řádně nahlas odříhne. Spíme v dřevěném domečku na zemi, sice máme podložky, 
ale je to tvrdé, je docela zima, tipuju kolem 8-9 °C a navíc od půl čtvrté tu řve kohout, takže 
se moc nevyspíme. 
 
30/11 Trekking 2. den 
Po vydatné snídani (toasty, džem, vejce) pokračujeme dál v naší procházce. Ještě chvíli 
stoupáme a procházíme dalšími karenskými vesnicemi, až dojdeme do nejvyššího bodu 
našeho treku s krásným výhledem, odkud je vidět i nejvyšší hora Thajska Doi Ithanon. 
Sklesáme k vodopádku (alias Mumlava č. 2), kde v rámci podpory horských kmenů kupujeme 
ručně dělanou šálu. Ve vesnici pobíhají děti a prodávají náramky, sice je vůbec 
nepotřebujeme, ale těch 5B za ně dětem radost udělá. Na korbě auta nás dovezou do 
výchozí vesnice opět na oběd - sledujeme, jak se dělá pad thai, které už jsem si přímo 
zamilovala. Po obědě nás čeká hodinová jízda na bambusovém voru. Voda je klidná, jede 
s námi Thajec, který vor dlouhým bambusem odpichuje, Japončík dostal funkci kormidelníka 
- párkrát to odpíchne tak, že do vody málem sám spadne. Do Chiang Mai se vracíme 
dodávkou ještě s další skupinou. V guest housu už nás očekávají, nabízí sklenici vody, jeden 
klučina nám odnese do pokoje čisté ručníky. To je servis! Trochu se zkulturníme a jdeme ke 
krejčímu na zkoušku. Sako je OK, jen gatě jsou docela velký. Za 2 hodiny mám přijít znova, 
takže volný čas strávíme na trhu - dáváme si pad thai, klobásu, cosi kokosového zabalené 
v čemsi zeleném, vafli s ovocem a zalijeme to čerstvě vymačkaným ovocným džusem. I přes 
to, že jsem se přejedla, mi na druhé zkoušce už kalhoty sednou, oblek beru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/12 Sukhotai 
Vstáváme v 6, moc se nám nechce, páč je pěkná zima a tma. Snídáme po evropsku - toasty 
s marmeládou. Bereme si songthaew na vlakáč koupit jízdenky na noční vlak do Bangkoku. 
Z vlakového nádraží jdeme na autobusové pěšky (do Sukhotaj totiž vlaky nejezdí) - tuktukáři 
troubí, asi si ťukají na hlavu, páč tady pěšky nikdo nechodí. Když už sedíme na AN v buse, 
úderem 8. hodiny se ozve hudba (domníváme se, že státní hymna), všichni se postaví a jsou 
zticha. To stejné jsme zažili i večer v 6 na vlakáči v BKK - no není nadto připomínat občanům 
národní písněJ. 
Do Sukhotaje přijíždíme v 1 h a tedy v tom největším vedru pěšky hledáme vhodný penzion. 
Obejdeme tři guesthousy, ale pak se na moje přání vrátíme do toho prvního (byl o dost 
levnější). Je to takový rodinný dům s 5 dvoulůžkovými pokoji. Pán domácí je policista, paní 
učitelka angličtiny, velice milí lidé (99 guesthouse). Jdeme se podívat do města, no hlavně 
z důvodu zahnání hladu. Dáváme si jakousi nudlovou polévku s plátky uzeného vepřového, 



kupujeme neznáme ovoce - guávu neboli faranga jak ho nazývají anglicky Thajci (btw. výraz 
farang používají i pro cizince), které má údajně 5x více vitamínu C než pomeranč, dále 
„tomu“(?) - něco jako hruška - a oblíbené mandarinky, kterým tu říkají pomeranče a i přes 
zelenou šlupku jsou sladké. Na pokoji dodlábneme pistácie a jako vždycky večer 
dezinfikujeme před spaním slívkou. 
 
2/12 Old Sukhotai Historical Park 

Nastaveného budíka na 6 posouváme na 6,30 - to 
prostě nelze vstávat do tmy. Minibusem značky Toyota 
- jakási thajská samovýroba (dřevěná podlaha i lavice) 
se přesouváme do starého města. Ve 13. století po 
slábnutí moci Khmerů, kteří z Angkoru ovládali většinu 
thajského území, vzniklo království Sukhotaj a vévodilo 
thajskému království přes 150 let. Ve 14. století se 
stalo závislým na království Ayutthaya, kterému je 
ostatně tento historický park velice podobný, a 
zaniklo. Půjčujeme si kola a využijeme příjemných 
ranních teplot (jen kolem 25 stupňů) a začneme 

s návštěvou  
5 km vzdálené nejzápadnější části s chrámem Wat Saphan Hin, který stojí na malém 
kopečku. Z výhledu nic není, průvodce měl opět pravdu, bez dalekohledu vidíme jen stromy. 
Velice pomalu si zvykáme na jízdu vlevo, párkrát to nevědomky svištíme v protisměru. 
Prohlížíme různé chrámy, zejména hlavní Wat Mahathat s vrcholky věží ve tvaru lotosového 
poupěte (charakteristický pro sukhotajské období) a Wat Sri Sawai s věžemi připomínajícími 
kukuřičný klas (což je rys khmérské kultury). Z vnějších zón navštívíme ještě tu severní, kde 
se v chrámu Wat Sri Chum skrývá největší dochovaná socha sedícího Budhy (od jednoho 
kolene k druhému měří 11 metrů a dosahuje výšky 15 m). S kolem šla prohlídla velmi rychle, 
takže už ve 2 hodiny se vracíme a že máme ještě dost času, stavujeme se v Big C 
(supermarket s potravinami). Doteď jsme totiž nevyřešili co k snídani - kari s rýží jako místní 
odmítáme, takže kupujeme sušené mléko, vločky a cornflaky. No nebylo tak jednoduché 
vysvětlit neanglicky hovořícím prodavačům, kteří stáli mimochodem u každého regálu, že 
hledáme sušené mléko. Dřevěným minibusem dojedeme do města, nakoupíme ovoce a 
sladké ňamky (z rýže a fazolí) zabalené v banánovém listu k snídani. Večeříme s rodinkou 
z guest housu u jednoho stolu. Paní domácí nám taktně říká, že i když jsme umytí, tak 
Thajcům ve 2 dny nošeném tričku smrdímeJ. Holt nemáme na to kapacity mít na každý den 
nové triko... Už za tmy jdeme na autobusové nádraží - zkratkou, kterou nám poradila paní 
domácí, polní neosvětlenou cestou. Busem se přesouváme do Phitsanuloku a tam tuktukem 
na vlakáč, kde 2 hoďky čekáme na příjezd nočního vlaku do BKK. Máme lehátkový vlak - 
lůžka nejsou v kupé jako u nás, ale jsou po obou stranách celého vagonu, vždy jedno nahoře 
a 1 dole. Každý má nově povlečeno a k dispozici je i polštářek. Uprostřed vagonu je ulička, 
ale aby vás nikdo nerušil, může si každý u svého lehátka zatáhnout záclonku (no mají to 
prostě vymakaný!). Spalo se celkem dobře až na to, že to kolikrát tak drncalo, že jsme měli 
pocit, že jedeme už mimo koleje. 
 
3/12 Bangkok - Siem Reap 
Tak ten náš vlak má přes hodinu zpoždění, takže přípoj na thajsko-kambodžské hranice nám 
ujel. Bereme tedy taxi na severní AN - mrcha chce 150 + ještě zaplatit za dálnici 45 - 
nabízíme mu 150 jen pro něj a ihned ochotně vypíná taxametr. Za 10 min. jsme tam a 
kupujeme jízdenku do Aranyaprathet. Než pojede bus, snažím se zjistit jízdní řády busů na 
jih. Ovšem personál na Information umí jen thajsky, takže odejdu jen s nějakými jízdními 
řády - psané většinou thajsky. Po odjezdu autobusu si všimnu, že s námi nejede jedna paní, 
ale její věci ano. No samozřejmě, že jí to ujelo, takže na ni cca 5 km za AN čekáme, až ji 



přiveze taxík J. Nebylo to poslední čekání, zastavujeme v každém městečku, takže 
přijedeme do Aranyaprathet až kolem 12 h. Ještě v buse se domlouváme s 2 Frantíky, že 
bychom jeli společným taxíkem z hranic. Vybaveni informacemi z www.talesofasia.com o 
všemožných podvodnících na hranicích se obezřetně vydáváme na hranice do kambodžského 
Poipetu (ne nadarmo se o něm píše Poipet rýmuje se s toillet). Tuktukovi říkáme, že chceme 
přímo na hranice, a i když to odsouhlasí, zaveze nás nejdříve k budově zvané Cambodian 
Embassy, kde za 20 dolarové vízum požadují 1000 B. Pokřikují na nás, že ho na hranici 
nepořídíme, stejného názoru je i další maník-podvodník č. 1, u kterého tuktukář zastaví. 
Pomalu zvyšujeme hlas a trváme si na svém, že chceme přímo na hranici. Už sami s dalšími 
turisty a také Thajci (kteří ovšem do Poipetu jezdí za hazardem) projdeme thajskou hranici, 
dostáváme výstupní razítko a hned za budovou se k nám připojí podvodník č. 2. Prý je 
pracovník TAT-Thajská turistická organizace (padělaný průkaz mu nechybíJ) a pomůže nám 
získat kambodžské vízum, varuje nás také před kapesními zloději a malými žebrajícími dětmi. 
(Bohužel až s odstupem času mi došlo, co by dělal pracovník TAT v Kambodže?) Dovede nás 
ke kambodžské kanceláři, kde se udělují víza. Před budovou sedí dva pracovníci turistické 
policie, vyplníme tedy před nimi předložený formulář a pak na nás vyhrknou 1000B. Ne, ne, 
vízum má stát 20 dolarů a oni, že ne, to tak jedině v Bangkoku, že tady to vízum levněji 
nezískáme. Z poznámek jiných cestovatelů víme, že 20 dolarů je sice oficiální cena, ale tady 
se běžně prodává za 25, tak nabízíme 25 dolarů, pak ještě navrch 120B (holt úplatky tu jsou 
asi velkou částí jejich příjmu), protože už chceme z tohohle podvodného místa pryč. Dva 
zmínění turističtí policisté jdou s našimi formuláři a pasy dovnitř budovy (kde je mj. napsaná 
cena víza 20 dolarů) a do minuty nám pasy včetně víz přinesou. Šmejdi úplatkářský, ale 
bohužel tady to asi ani jinak nefunguje. Jiný cizinec zaplatí 1000B a ani nemrkne. 
V doprovodu podvodníčka č. 2 pokračujeme na kambodžské imigrační oddělení, další 
formulář, razítko, šup, šup a jsme vpuštěni do Kambodže. Uff, tak aspoň něco máme za 
sebou, teď už jen najít stanoviště taxíků z asociace, které by měly být sice o trochu dražší, 
zato ale o dost spolehlivější. Týpek nám nabízí taxi za 60 dolarů a že na stanoviště dojedeme 
minibusem. Už ho silně podezříváme potom, co nám předhodil dražší víza, ale do minibusu 
nastoupíme, že ten taxík aspoň okoukneme. Samozřejmě zkouší cestou další z podvodných 
triků, abychom si vyměnili peníze (ve skutečnosti za velmi nevýhodný kurz), jelikož 
v Kambodže se dolary ani báty údajně platit nedá. Co na to říct? No, thank you. Auto 
představuje jako taxi z asociace, dokonce ukazuje i falešný certifikát, ale nás neoblafne. 
Polorozbité čelní sklo a řidič sotva 18letý jsou jasné známky taxi „mafiánského“. Rezolutně 
odmítáme a pokračujeme pěšky dál na stanoviště taxíků (dle talesofasia.com by mělo být u 
nějakého kruhového objezdu). Chůze není nic moc příjemná, silnice je rozkopaná, neustále 
po ní jezdí nákladní auta, je největší vedro, batohy na zádech začínají těžknout a k tomu nás 
neustále pronásleduje tenhle blbeček včetně mafiánského taxi. Stále se nás snaží přemluvit, 
ať ten taxík bereme, že jiný nenajdeme, leze mi už na nervy, jak je neodbytný, takže ho 
posílám jadrnou češtinou do příslušných mezí (a ne zrovna vybíravými slovy, která by se dala 
publikovat!). Jak se ukázalo, česky neuměl a vytrvalost je asi jeho vlastnost, stále je nám 
v patách. Po necelé hodině chůze se s Frantíky dohadujeme, co dál, protože žádné oficiální 
taxíky jsme neobjevili. Že bychom přeci jenom využili mafiánského taxíka? Usmlouváme cenu 
na 35 dolarů a když už do něj pomalu nastupujeme, zastaví u nás pick-up plný místních a 
hlasitě jeden přes druhého na nás pokřikují, ať jedeme s nimi - všichni čtyři za 20 dolarů. 
Musíme se rychle rozhodnout... Sympatičtější je nám posádka pick-upu, tak nastupujeme do 
něho. To však ještě netušíme, jak se nám cesta protáhne! Po zhruba 50 km a více jak hodině 
jízdy v městě Sisiphon nás přeloží na jinou dodávku a zajedeme na místní „autobusové 
nádraží“. Tam nastává to pravé divadlo, pravá Kambodža. Maník nad námi roztáhne obří 
slunečník, což už napovídá o tom, že si tu asi chvilku pobudeme. Dodávek je tu víc, u 
každého je několik naháněčů, kteří se ženou po každém, kdo přijede, a snaží se je natáhnout 
do té „své“ dodávky. Běhají za přijíždějícími auty, motorkami, pomalu se perou o zavazadla 
potenciálních cestujících. Na korbě naší dodávky je včetně nás už přes 10 lidí, pomalu není 



kam dát nohy, ale dle místních zvyků vyjede dodávka, až bude plná... Ptáme se sami sebe, 
kolik lidí k nám jsou ještě schopni narvat. Čas ubíhá, už se vzdáváme možnosti, že bychom 
přijeli do Siem Reapu ještě za světla. Konečně po 2 hodinách vyjíždíme. Několikrát za 
městem ještě zastavujeme - pro benzín, dále řidič něco platí nějakému chlápkovi, zdá se to 
jako poplatek/úplatek za projetí. Zpevněná cesta po chvíli končí, mění se v uježděnou 
polňačku, šíleně se práší, už chápeme, proč nám přivazovali lanem batohy. Po hodině a půl 
jízdy zastavují v jedné vesnici na jídlo - zaujala mě paní, co prodávala opečené ptačí 
kostřičky, a dorazila to spolucestující-domorodkyně, která si jich pár koupila - nechutné, 
ačkoli to vonělo jak pečené kuře. Projíždíme malými vesničkami s bambusovými domečky na 
kůlech, pod nimi vodní kanály, které pravděpodobně slouží jak na mytí, tak i jako zdroj mušlí 
a ryb (soudíme dle mnoha chlapců, kteří se s odvahou potápěli do zakalené vody). 
Pozdvižení pro celou posádku představuje protijedoucí cisterna široce stříkající vodu hlava 
nehlava, auto neauto. Kropí cestu, asi aby se tolik neprášilo, ačkoli díky vedru je během 5 
minut půda zase suchá. Už je tma a stále jsme na cestě, okolní krajinu jen tu a tam osvětlí 
reflektory protijedoucích aut. Kdesi v pustině najednou dodávka zastaví a řidič s mobilem 
v ruce se vydává pěšky cestou zpátky, kudy jsme přijeli... S výrazem v očích „co to má 
znamenat“ na sebe docela vyděšeně koukáme. Je to docela strašidelné, protože nevíme, co 
od nich můžeme čekat, co je na takovéto cestě obvyklé a co ne. Naštěstí se asi po 5 min. 
vrací a pokračujeme dál do tmy. Míjíme letiště, což je známka, že už jsme kousek od Siem 
Reapu. Když nás v osm večer vyhodí u guesthousu, všichni si oddychneme, že už jsme v cíli. 
Jdeme do města něco zdlábnout a hned zjišťujeme, že to tady nebude zase tak levné jako 
v Thajsku. Samotné město je pravým opakem celé Kambodže, vládnou mu luxusní hotely, 
západní restaurace a na ulici potkáte z deseti lidí devět evropských či amerických dobře 
vypadajících turistů (kteří určitě nepřijeli takovým způsobem jako my). 
 
4/12 Angkor 1. den 
Byli jsme po včerejší cestě docela psychicky 
i fyzicky vyčerpaní, takže vstáváme až v 8 a 
jdeme se juknout do města po nějaké 
půjčovně kol, abychom se dostali do 
Angkoru. Půjčujeme dvě „ukrajiny“ a hurá 
do dopravního chaosu, kde červená 
znamená jeď, kde se sice jezdí vpravo, ale 
jízda po levé straně je rovněž velice často 
praktikována. Chceme si koupit nějaké 
ovoce, ale báby obchodnice, jak vidí bílého 
člověka, nasadí neúměrně vysokou cenu 
(např. mandarinky 50 Kč/kilo). Snažíme se 
smlouvat, ale tady na to nechtějí přistoupit 
- oni radši neprodají vůbec, než by prodali za nižší cenu (a i tak min. 3x vyšší než platí pro 
domorodce). Tak ať si to strčí někam, prdíme na ně a jedem do 7 km vzdáleného Angkoru. 
Angkor bývalo hlavním sídlem Khmérské říše od 9. do 15. století, kdy ho dobyli a vyplenili 
Thajci. V preindustriální době to bývalo největší město na světě (jádro města mělo rozlohu 
24 x 8 km), dnes je památkou UNESCO, tudíž turistů je tu požehnaně. Co čert nechtěl, jeli 
jsme zrovna cestou, kde není pokladna, takže se vracíme 4 km zpět kvůli vstupenkám. 
Kupujeme si třídenní vstupenku (za každého 1500 THB). Ani mapu nám nedají, holt tady je 
turismus byznys, tak si ji kupujeme za 2 dolary. Jako první navštěvujeme Angkor Wat, kde 
obědváme banány (mj. banány i odpoledne svačíme, nemáme moc důvěru k místním 
stánkům s hotovými jídly). Je šílený vedro a dusno, sluníčko pere ostošest a stínu moc není. 
Nyní zjišťuji další použití zakoupené mapy - rozložená poslouží výborně jako stínítko nad 
hlavou, naopak složená jako vějíř. Angkor Wat je největším a nejzachovalejším chrámem, 
možná i díky 4,5 m vysoké obvodové zdi a 190 m širokému vodnímu příkopu. Podle tohoto 



chrámu byl pojmenován khmérský stavební styl (Angkor Wat), Kambodža si ho váží natolik, 
že ho má na své státní vlajce. Chrám je známý hlavně díky zachovalým reliéfům - je zde 
zobrazena nejslavnější scéna Víření oceánu mléka, na níž je zobrazeno 92 asurů (démoni) a 
88 dévů (bohové), které pod vedením boha Višnua používají hada k rozvíření moře. 
Pokračujeme ke 4 km vzdálenému komplexu Angkor Thom, na cestu nám hrajou cikády 
(bohužel je nelze ztlumit, v určitých místech sotva slyšíme vlastního slova), podél cesty si 
hrají opice. Nádherná vyjížďka na kole... Největším chrámem je v tomto komplexu Bayon a 
je zvláštní tím, že na jeho více jak 50 věžích jsou vytesané obrovské hlavy boha 
Avalokitéšvary, tudíž jeho očím neušel jediný náš krok. Zběžně obhlídnem Phimeanakas 
(královský palác). Poslední chrám, na který dnes vylezeme, je Bakheng, z kterého je údajně 
pěkný pohled při západu slunce. Nahoru spolu s námi šplhají další desítky až stovky lidí. 
Nahoře je víc lidí jak na Václaváku, až tak trochu nechápeme proč, když tam stejně je vidět 
jen rovná krajina jak u Kolína. Fotíme Angkor Wat, který vykukuje mezi stromy, a šupajdíme 
pro kola a zpět do města, kam přijíždíme až za tmy. Na silnici panuje dopravní anarchie, je 
asi i dopravní špička, pro našince to vypadá nebezpečně, ale jak všichni jezdí pomalu, tak tu 
asi moc nehod nemají. Máme obrovský hlad, přeci jen ty banány po celý den člověka moc 
nezasytí, na večeři jdeme na stejné místo jako včera. Stravují se tu i místní, ovšem pro nás 
platí vyšší ceny: 1,5 dolaru menší porce, 2,5 dolaru velká. Na pokoji nás čekají dva nezvaní 
hosté - velký pavouci. Lože s nimi opravdu nechceme sdílet, rozdělíme si s Pavlem role - on 
je zašlápne (i když na vícekrát, mrchy jsou pěkně mrštnýJ), já odklízím do odpadkového 
koše. 
 
5/12 Angkor 2. den 
Zamíříme do stejné půjčovny pro naše „ukrajiny“ a i přes jejich stav a den slibující opravdu 
vedro se vydáváme ke 13,5 km vzdálené skupince chrámů Roluos. Jedeme po hlavní silnici, 
sluníčko pálí, sedátko tlačí čím dál víc, je to pěkná štreka. Děti jedoucí ze školy nás neustále 
zdraví „hello“, kolikrát mají tak velké kolo, že pomalu ani na šlapky nedosáhnout. 
Okoukneme chrámy Prah Ko, Prei Monti a největší ze skupiny Bakong, na posilněnou  
zdlábneme pár mandarinek a v tom největším vedru jedeme zpět. Nejedeme přímo do Siem 

Reapu, ale před ním odbočíme k chrámům, 
které se nacházejí východně od Angkor Watu. 
Cestou není ani kousek stínu, k chrámům 
přijedeme totálně vycuclý a vysušený. U 
Banteay Kdei potkáváme naše známé Frantíky 
(chytrolíni si najali tuktukaJ), jukneme na 
královské lázně Srah Srang a projdeme si 
džunglí zarostlý Ta Prohm, kde si příroda 
našla svoji cestu a stromy prorůstají 
kamennými zdmi. Cedule napovídají, že do 
Siem Reapu je to ještě 13 km, takže dneska 
máme na kontě (v nohách, zadek to cítí taky) 
dobrých 40 kiláčků. 

 
6/12 Angkor 3. den 
Vstáváme v 6,30, abychom konečně vyrazili ještě za příjemné teploty. Kupujeme si na cestu 
vafle. Dnes máme v plánu projet zbytek chrámů v hlavním komplexu, po včerejší „expedici“ 
už nemáme náladu pouštět se někam dál. Začínáme Terasou slonů, Terasou krále Lepera, 
Baphuonem, pokračujeme k džunglí zarostlému Prah Khan (resp. oni byly všechny chrámy 
zarostlé džunglí, ale jenom tenhle spolu s Ta Prohm nechali archeologové tak, jak je našli), 
odbočíme z hlavní cesty k Banteay Prei (na silnici míjíme obrovského štíra, naštěstí ho 
neminulo nějaké auto, je tedy pěkně placatý). Oběd (toastový chleba se sýrem a 
s marmeládou) si dáme u Preah Neak Pean. Míjíme rýžová pole, na nich tvrdě pracující 



Kambodžany, zastavíme se na chvíli na Eastern Mebon a Pre Rup, kde konečně podlehneme 
naléhání kambodžských dětí a koupíme si od nich magnet. Posledním chrámem naší tři dny 
trvající návštěvy Angkoru je Takeo, chrám pyramidového tvaru s prudkými schody (až fakt 
nechápu, jak se po nich mohli před pár set lety min. o 50 cm nižší khmérové vyšplhat). 
Cestou zpět si zajedeme ale už k úplně poslední památce Angkoru, k jedné z bran Angkor 
Thomu a to k Bráně smrti. Musí se k ní dojet po velmi zúžené cestičce, jen málokdo sem 
zavítá, my nepotkali nikoho a o to víc to pak bylo působivější (strašidelnější), když se před 
námi najednou objevila obrovská kamenná brána. Všude kolem nás zeleň, nikde nikdo, no 
dlouho jsme neotáleli a radši se vydali zpět. U Angkor Watu si kupujeme knížku - průvodce 
po Angkoru (troubelíni, prostě až na konci, dřív to nešloJ). Cena na ní vytištěná je 28 
dolarů, zajímalo by mě, za kolik ji kupují, když nám ji prodali za 4 dolary... Totálně 
přechrámovaný a s bolavým zadkem z kola se vracíme do Siem Reapu. Angkor je hezký, ale 
je to tu už moc „přeturistované“ - zejména těmi, co vylezou z luxusního hotelu v nažehlených 
gatích a košili. Pro místní je to určo dobrá pracovní příležitost, kontroloři vstupenek seděli 
min. ve dvou u každého chrámu. Když ale člověk vyjede za město, vidí velký rozdíl, 
bambusové chatrče, kolem vyhublé kravky či potulující se psy. Na silnici tu potkáte luxusní 
čtyřkolky Lexus (řízené nejspíš majiteli lux. hotelů), ale i dřevěný povoz tažený volky. Ale i 
tak, Angkore, awkun (=děkujeme), bylo to tu hezké! 
 
7/12 Siem Reap - Bangkok 
Vstáváme v 6, protože kolem 7. hodiny by 
nás měl vyzvednout bus do Poipetu. Jen co 
vylezeme z kobky (tak jsme nazvali náš 
pokoj v přízemí bez oken), bus přijede. 
Objíždíme s ním další guest housy. Asi po 
15 min. si všichni máme přestoupit do 
jiného busu - většího. S ním dojedeme na 
místní autobusák, kde opět přestupujeme 
do jiného busu. Už nás to ani moc 
nepřekvapuje. Chvíli čekáme, až asi dorazí i 
jiné lidi a v 8 vyrážíme. Z neznámých 
důvodů nesmí chybět okružní jízda městem 
a kolem 8,40 opět míjíme náš guest house. 
Na cestě nám pouští nějaké klipy, ale je to furt stejný kvílení nějaké zamilované krásky. Holt 
každý má jiný vkus. Asi po 1,5h drncání po nezpevněné silnici děláme zastávku. Nechybí tu 
paní prodávající opečené kostřičky. Domorodec, co sedí v buse před námi, si jednu koupí a 
chroupe ji včetně pařátků - nechutné!!! (A už jsem zjistila, co to je - buď malá kuřátka nebo 
velká ptáčata obalená v nějakém těstíčku a osmažená - komplet vč. pařátků i hlavičky J). 
Také mezitím celý bus omejou, což trochu nechápeme, když cesta dál je stále stejná - 
uježděná hlína místy zpevněná štěrkem. V půl 12 opět stojíme - to je neskutečný - řidič 
vylézá ven a jde si na oběd. Po 15 min. pokračujeme, ale když už vidíme v dálce Sisiphon, 
opět stavíme mezi poli. Co se stalo? Píchli jsme! (No není se čemu divit na takový hrozný 
cestě). Asi jsou na to zvyklí, během 20 min. kolo vyměněno a my konečně před 12,30 
přijíždíme do Sisiphonu. Zde si máme přestoupit na jiný bus (i když nám při koupi jízdenky 
bylo řečeno, že pojedeme přímým). Už jsme na ně pěkně nabručený, dva Amíci, co jedou do 
Poipetu, ještě víc, tak odmítáme připravené židličky (určo na min. hodinové čekání) a šijeme 
do nich o stošest, kdy pojedeme. Snad to pomohlo, do 10 min. odjíždíme taxíkem Toyota 
Camry! Sice trochu jako sardinky (5 dospělých + řidič + můj velký bágl u Pavla na klíně), ale 
jedeme!!!! Na hranicích už jde vše v pohodě, nikdo nám nic nenutí, jen na thajském 
imigračním je docela fronta. Bereme tuktuka na AN, sice státní bus v 15,00 ještě stíháme, ale 
je už plný, takže musíme jet soukromou společností v 15,30. V obchodě 7-11 rychle 
kupujeme hambáče, na zastávce na cestě pak další včetně vynikajících ananasových taštiček 



z listového těsta. V BKK odmítáme nahaněče a jdeme na stanici taxi-meter, cesta na vlakáč 
stojí 110 B, příjemná cena (a vůbec jsme v Thajsku - příjemnější ceny, lidi a jakžtakž to tu 
funguje). Máme velké štěstí, kupujeme jedny z posledních volných míst na noční vlak na jih a 
na nádraží čekáme na náš dnešní poslední dopravní prostředek.  
Pro pořádek rekapitulace dnešního způsobu dopravy: 1. minibus guesthouse-cest.kancelář 
v Siem Reapu, 2. větší bus cest. kancelář - AN v Siem Reapu, 3. kraksna bus Siem Reap - 
Sisiphon, 4. mafia taxi Sisiphon - Poipet, 5. tuktuk hranice - AN v Aranyaprathet, 6. bus 
Aranyaprathet - Bkk, 7. taxi v BKK AN-vlakáč, 8. vlak Bkk - Surat Thani 
 
8/12 cesta na Ko Lanta 
Zas takové štěstí jsme neměli, sice místa ve vlaku jsme dostali, ale snad ta nejhorší - na kraji 
vagonu, na podvozku, místy to tak házelo, že už jsme mysleli, že jedeme mimo koleje. Ještě 
před příjezdem do Surat Thani nám servírovali snídani (v ceně jízdenky): čaj a buchtu 
s marmeládou. V Surat Thani jdeme na bus do Krabi - bohužel, jak později zjišťujeme, nás 
bába natáhla o 300 B, udělala si na každým 100 % provizi, ale co naplat, je to ponaučení, že 
musíme všechny jízdenky kupovat vždy přímo u dopravce, protože každej druhej se tu živí 
jako zprostředkovatel a z něčeho holt žít musí. Cesta busem se zdá nekonečná, po 3 h 
dorazíme na AN Krabi, které je, jak tomu v Thajsku bývá, vzdálené 4 km od města. Důvodem 
může být jedině další pracovní příležitost pro všechny tuktukáře a taxikáře. Již ponaučeni 
odmítáme nabídky zprostředkovatelů na cestu na Lantu a bereme taxíka do města na 
odjezdové místo minivanů na Lantu. Samo, že to tu stojí míň (přesně dle průvodce). 
Skákneme na oběd a pak frčíme s dalšími turisty na Lantu. Obloha se pěkně zatahuje, když 
se naloďujeme na 1. přívoz, začíná dokonce pršet (a mimochodem to není první déšť, pršelo 
už i ráno cestou, počasí tu prý letos blázní). Kolem 17.h. nás doveze do vybraného komplexu 
bungalovů Hans. Bereme bambusovou chatku za 300 B a jako blázni jdeme ještě do moře. 
Je to fakt úleva naložit se do kafíčka po téměř 40hodinové cestě. Náladu mi teda dost pokazí 
fakt, že nemůžu najít nepromokavou bundu - buď jsem ji nechala v nějaké guest housu nebo 
mi ji ukradli - šmejdi. Na večeři jdeme do restaurace u bungalovů, trošku nás zarazí na 
turisty orientované ceny - za jídlo 120 B a více. Po návratu do chatky objevujeme kromě 
všudypřítomných komárů různý hmyz, nějaké píďalky, housenky, hovínka na posteli. Po 
úprku obrovského pavouka, kterého jsme vyrušili z rozjímání pod polštářem, padne  
rozhodnutí, že tady fakt spát nebudeme. Balíme věci a po pláži se přesouváme do komplexu, 
do kterého jsme na procházce jen nahlídli. Chatka sice stojí 400 B, ale ten rozdíl ceny a 
kvality je oproti Hansovi velký: chatka je částečně zděná, podlaha dlaždicová, normální 
široká postel, světla, větrák... V 11 jdeme konečně spát, dnešek byl fakt den blbec. 
 
9/12 Ko Lanta, Sala Dan 
Probouzíme se až v 8, vykopeme se do města koupit nutné potřeby pro plážový turismus - 
místo ručníků kupujeme sarong, dále šnorchl a brýle, usmlouváváme na 1250 B za 2 sety. U 
jednoho potápěčského centra, kterých je mimochodem ve 
vesnici více jak 10, vidíme viset české vlajky, tak to jdeme 
omrknout. A taky že jo - provozují ho Češi a s prodavačem se 
zakecáme na téměř hodinu, takže v tom největším pařáku 
jdeme zpět do resortu (tuktuka za 50 B za osobu za vzdálenost 
půl hodiny rychlé chůze odmítáme). Pádíme do moře, které díky 
odlivu hodně ustoupilo, takže i po 50 m je nám voda po pás. 
Objevujeme malý korálový útes. No a že jsme v nóbl rezortu, 
využijeme služeb a místo plácnutí se na pláž volíme lehátko na 
trávníčku ve stínu palem. Jíme melouna a dloooooouho se 
dostáváme do kokosáku, který jsme našli cestou z vesnice. Není 
však moc dobrý, příště ho radši koupíme a bude to i bez 
námahy. Obloha se docela zatahuje, ale i tak jdeme ještě jednou 



do vody. Na večeři jdeme do vesnice do Lanta Seafood, kterou doporučuje i průvodce. 
Dávám si squida, i když netuším, co se pod tímto anglickým názvem skrývá, a Pavel kraba. 
Krab je vynikající, squid je pěknej gumák (později jsem ho viděla celého, je to i pěknej 
hnusák, pozn. squid = oliheň). Jako dezert si dáme smažený ananas a banán s kokosovým 
krémem. Čekáme tak dva plátky ananasu s bobkem kokosové šlehačky, ale oni přinesou 
velkou misku plnou vynikajícího kokosového mléka (pravděpodobně se šlehačkou nebo 
smetanou) a v tom plovoucí kousky ovoce obalené a osmažené ve šťavnatém těstíčku. 
Olizujeme se až za ušima, tak takovéhle „polévky“ si nechám líbit. Pěšo se vracíme do 
bungalovů, aspoň nám trošku slehne. 
 
10/12 cesta po Ko Lanta 
Až na stále vřeštící kočku jsme se vyspali dobře. Jdeme si půjčit moped. Jelikož jsou mopedy 
dělané na průměrnou výšku Thajců 150 cm, Pavlovi se nevejdou dobře nohy na řazení. 
Půjčujeme si tedy automat. Natankujeme plnou, 2,5l za 60 B, což nám na celý den stačí. 
Zastavujeme se na pláži Ao Klong Khong, která je dle průvodce dobrá na šnorchlování. Hehe, 
leda tak za přílivu, i po 100 m je nám voda max. po pás. Se šnorchlováním to asi tady 
nebude nic moc, rozhodujeme se, že si zaplatíme šnorchlovací výlet. Jedeme zpět do Sala 
Danu (hlavně pro foťák, který jsme zapomněli na pokoji) a v českém potápěčském centru si 
objednáváme šnorchlování na ostrovech Ko Ha. Mizíme z města, páč je tu nesnesitelné 
vedro. Zastávkou je až pláž Ao Kantiang - opět dle průvodce vhodná na šnorchlování (údajný 

korálový útes asi odplaval a písek je tak zvířený, 
že je sotva vidět). Pokračujeme na View Point, 
odkud je vidět na pevninu a okolní ostrovy. 
Vesnici mořských cikánů už vynecháváme a 
vracíme se do Sala Danu. Večeříme opět v Lanta 
Seafood - tentokráte barakudu a makrelu 
v tamarindové omáčce. Je to ňamka, zase si 
šmakujem. Čirou náhodou si ob stůl vedle 
šmakuje i pan Menzel ve společnosti vysoké 
prsaté černošky. Zda to byla nějaká slavná 
herečka nebo jen diva na jeden večer, nám už 
však zůstává utajeno. Motorkou se svezeme 
k bungalovům a jdeme spát. 

 
11/12 šnorchlování na Ko Ha 
Vstáváme v 6,30, snídaně by měla být zajištěná na lodi. V domluvený čas nás vyzvedávají u 
rezortu, půjčujeme si ploutve, lepší brýle a šnorchl a hlavně oblečky, páč to bysme se pěkně 
připekli. Jedem lodí centra 60 Dive, kromě nás dvou šnorchlařů je tu dalších 8 potápěčů-
turistů a jinak samí profíci-instruktoři. Když to bylo tak drahý, tak se aspoň pořádně najíme 
z připraveného jídla. Po necelých 2 hodinách dojedeme k souostroví Ko Ha (5 ostrovů), 
hupnem do vody a celou dobu už pak koukáme jen pod hladinu, jaká je to nádhera. Samej 
korál, modré, bílé, červené hvězdice, sasanky, různobarevné rybky, co ani nevíme, jak se 
jmenují. Pavel měl to štěstí, že viděl i vodního hada. A mimochodem taky je u dna vidět dost  
potápěčůJ. Po pauze na oběd se opět vrháme 
do vody, strašně rychle to uběhlo, kolem 14.h. 
frčíme zpět. V Sala Danu vracíme výzbroj a 
výstroj a jdeme hledat loď na Ko Jum, kam se 
chystáme zítra. Bohužel jsme se nepodívali do 
mapky a zbytečně jdeme k přívozu pro auta  
15 min. tam a 15 min. zpět, po rozpálené silnici 
nic moc zábava. Pak ve městě nacházíme ten 
správný pier, jízdenku koupíme až ráno u lodi 



v naději na nižší cenu než u zprostředkovatelů. Máme čas, tak se juknem ještě po dárkách, 
nakonec v jednom krámě nakoupíme za celkem 1050 B. Večeříme opět v Lanta Seafood, 
tentokráte diamond fish připravenou na česneku a pepři. Šéfkuchař nezklamal, zase to bylo 
na jedničku. Pěšky jdeme do rezortu, no ono nám po nákupu ani penízky na tuktuka nezbyly. 
Večer balíme a jíme melouna, páč tahat se s ním nebudeme. Následkem toho pak furt lítáme 
na WC J. 
 
12/12 přesun na Ko Jum 
Vstáváme před půl 7, rezortním pick-upem se necháme hodit k pieru na loď na Ko Jum. 
Potvora chce 400 B, dle průvodce to má stát 250, asi každou sezonu zvyšuje ceny o 50B. 
Když mu říkáme, že ve městě to koupíme za 350 B, dá nám nakonec tuhle cenu. Asi po 
hodině přijíždíme k ostrovu Ko Jum. K našemu překvapení loď nezajíždí k molu, ale naopak 
jednotlivé bungalovy posílají pro své hosty malé lodě, tzv. longtaily. Námi vybraný New 
Bungalow přijíždí taky, tak do něj přelézáme. Trošku nás zaráží, že tu nejsou téměř žádní 
turisté. Jak později vidíme, je to stejné i po celém ostrově, že bungalovy jsou obsazeny tak 
z 10%. Jdeme do moře a pak do vesnice na oběd. Kousek od chatek se prohánějí opice, tak 
si jen vzpomeneme na naše plavky, které jsme volně rozvěsili venku, snad si je holky 
nebudou chtít oblíkat J I ve vesnici jsou jen samí domorodci. No neva, aspoň je tu klídek a 
správná ostrovní atmosféra nezničená západem. Odpoledne trávíme u moře, u skal 
objevujeme samé ježky, šnorchlování je tady taky nic moc. Večeříme v našem bungalovu a 
protože jde elektřina jen od 6 do 22 hodin, jdeme už kolem 9. hodin zpět do chatky vyhnat 
všechny pavouky a vyčadit komáry. 
 
13/12 cesta po Ko Jum 

Vstáváme kolem půl 7, plánovanou brzkou koupel v moři 
vynecháváme a radši jdeme do vesnice půjčit si motorku 
na projížďku po ostrově. Cestou zahlédneme zase opice, 
jak lezou po palmě a česají ořechy. Motorku mají jen 
s manuálem, ale bereme ji. Na helmy se tady asi moc 
nehraje, páč na náš dotaz na helmu mávne pracovník 
infocentra rukou s komentářem, že policie tu není. Po pár 
set metrech zjišťujeme, že panelová cesta byla jen ve 
vesnici, ostatní rádoby silnice jsou jen uježděné lesní 
cesty místy vysypané štěrkem. Ještě že jsme tu v období 
sucha, no to bude jízda! Cesta chvílemi docela prudce 
klesá, pak zas stoupá, ale moped to vyfuněl. Stavíme na 
Ao Ting Bay, kde má být korálový útes. Nějaké zbytky 
útesu při šnorchlování vidíme, ale ten hezčí je dál a tak 
hluboko zase vidět není, takže obracíme zpět ke břehu. 
Baba z restaurace nám radí, ať objedeme celý ostrov, že 
tam jsou úúúúžasné výhledy. Ačkoli nám cestu 

nedoporučil pracovník infocentra=půjčovny, jdeme do toho. Ale to jsme neměli dělat. Prudké 
stoupání se střídá s ještě prudším klesáním. Při jednom sjezdu se dostane motorka do smyku 
a oba z ní spadneme. Díky pomalé jízdě se nikomu nic nestane a dál jdu radši pěšky a Pavel 
se snaží s ní sjet sám. Jenže kopec je tak prudký a hlína s pískem udělají své a moped jde 
opět do smyku a padá k zemi. Pavel z ní díky své výšce stihne včas seskočit. Moped leží na 
boku, motor běží, když ji Pavel zvedne, tak ta mrcha chce jet dál, jak je tam zařazená 
jednička. Nelze ji ubrzdit, a tak zase skončí na zemi. Jdeme k ní z hrůzou, že je rozbitá a že 
zbytek cesty budeme muset odšlapat po svých. Košík je odřený, ale co je horší, je tu cítit 
benzín. Snad se nic neprorazilo... Bez nastartování ji stáhneme dolů, nikde není stín, největší 
vedro, šílená cesta, potíme se jak nikdy... Na rovince ji zkusíme nastartovat... Díky bohu! Jde 
to a po benzínovém zápachu ani stopy. Já zbytek cesty z kopce jdu raději pěšky, Pavel to 



sjede... Opravdu si oddychneme, když už je cesta víceméně po rovině. Sem tam přeběhne 
opice. V dálce jsou vidět ostrovy (asi Phi Phi), ale za ten výhled to fakt nestálo. Přijedeme do 
vesnice Ko Pu, odkud by měla vést cesta na horu Khao Ko Pu. Cestu nenacházíme, s žádnými 
ukazateli nelze počítat, jsme přeci v Thajsku, tak se snažíme s místními domluvit (a to 
rukama nohama), že chceme jít nahoru. Jako obvykle Thajci neanglicky mluvící všechno 
odkývají a ukážou nám směrem k pieru. Jedeme tedy tam, třeba někoho se základy AJ 
najdeme a ten nám ukáže cestu či najde průvodce. Na tenhle ostrov moc turistů nejezdí, tak 
tu ani angličtina není tak běžná, jedeme zpět a když míjíme dům, kde jsme jim ukázali náš 
záměr (vyloženě předvedli chůzi s prstem zapíchnutým na mapě na kopec Khao Ko Pu), 
sedící páprda na nás zavolá „you go...“ Zastavíme a opět ukazujeme divadýlko alá chůze na 
kopec. Páprda zavolá jednoho mladíka (sám se přeci ve svém věku nahoru nepodrápe), který 
se stane naším průvodcem, domluvíme se na ceně 300 B a razíme. Hned po pár set metrech 
začne cesta strmě stoupat, no ona i vlastně samotná cesta úplně zmizí pod spadanými 
stromy, takže je přelézáme, proplétáme se různým křovím. No ještě že nevíme, co tu 
všechno žije za zvířátka. Stoupáme přímo nahoru, na žádné serpentiny se tu nehraje. Tu a 
tam mladík jakýmsi srpem na dlouhé rukověti cestu pro nás prosekává. Sluníčko pere, je 
dusno, nepamatuju si, že bych se někdy tak extrémně potila jako právě nyní.  Všechno 
máme totálně durch, i batoh. Po hodině máme zdoláno 422 výškových metrů a užíváme si 
hezké výhledy na Ko Jum i na okolní ostrovy. Cesta dolů nám trvá stejnou dobu, občas to 
totiž ujíždí. Koupel ve vlastním potu je opět nedílnou součástí. Sem tam to v lese nádherně 
voní, jako v květinářství, nedaří se nám však odhalit, co tuto vůni produkuje. Po 17.h. jsme 
zpět ve vesnici, nasedáme na moped a po 20 minutách kodrcání po místní komunikaci 
(naším značením tak třídy 5-6), ho vracíme Sawathovi z infocentra - agentury Island Travel. 
Totálně sdělaný se doplahočíme do bungalovu a na chvíli se naložíme do moře. To je 
vyložený balzám na tělo i na duši. K večeři si dáváme za odměnu k jídlu pivko (ano, i já 
nepivař si dávám, thajské pivo je dost sladké) 
 
14/12 cesta do Krabi 
Vstáváme ještě za tmy, abychom stihli přívoz na pevninu do Laem Kruat v 7,30. Vyjedeme 
sice načas, ale asi po 15 min. jízdy motor longtailu chcípne. Kapitán sice vymění bombu, 
kterou je motor poháněn, ale chcípá furt. Ke každému břehu to je hodně daleko, nezbývá 
nám nic jiného, než sedět a čekat, co kapitán se šroubovákem v ruce vymyslí. Máme my to 
ale štěstí, strávit ještě pár desítek minut na moři a nechat se pohupovat stále se zvětšujícími 
vlnami. Asi po půl hodince se rozjedeme, když vystupujeme na pevninu, jsme moc rádi, že 
jsme dojeli. Kapitán se nás ptá, kam jedeme, a nabízí nám, že nás za 100 B do Krabi hodí. 
Vychází to stejně jako dodávka songthaew, takže bereme! V Krabi zamíříme nejdřív do TATu 
zjistit informace na výlety a pak jdeme najít nějaký slušný guest house. Hned druhý bereme 
(Lipstick). Odpoledne jdeme na čumendu po městě, ale zjišťujeme, že tady to s nákupy 
nebude tak jednoduché. Bloumáme po městě, posedíme u Watu a jdeme na večerní trh na 
jídlo. 
 
15/12 NP Phang-Nga 
Vstáváme v 5,45 a jdeme na zastávku songthaew. Dlouho nic 
nejede, odchytneme si jednoho na bližší křižovatce, ale stejně 
dorazíme na AN až před 7.h. Jedeme busem v 7,15 (samozřejmě 
žádný takový v jízdním řádu, který jsme dostali v TATu, není, ale 
to je tu přeci běžné). Mírně vymrzlý z klimošky vystupujeme 
v 8,50 v Phang Nga a jdeme se zeptat rovnou do Sayan Tour 
(doporučenou jak TATem, tak naším průvodcem), na plavbu po 
zálivu. Celodenní výlet začal už v půl 9, ale nabízí nám plavbu 
extra jen pro nás za 2200 B. Normální cena je 800 B při min.  
4 osobách. Usmlouváme 100 B a bereme to, protože NP vidět 



chceme. Připraví nám box s obědem (alias nakrájený ananas, trs banánů a fried rice with 
chicken koupená někde u stánku, vše tak v hodnotě 100 B). Drkocavým dřevěným autíčkem 
se přesuneme k molu. Kapitán longtailu je již prošedivělý Thajec, anglicky umí říct jen názvy 
skal a významných míst v NP. Projíždíme mezi mangrovovými porosty, skrz jeskyni Tham Lod 
v obrovském skalním masivu, pak zajedeme do úzké průrvy, naproti jedou dvě kanoe, ale 
dědula je šikovný kormidelník, prokličkujeme mezi nimi a skálami, aniž by se kdokoli překlopil 
do vody. Vjedeme do tzv. hongu, malého prostoru mezi skalami. Další zastávka je u jeskyně 
Tham Kong-Kang. Dostáváme čelovky a jdeme sami na průzkum. Jeskyně má úplně jiné 
kouzlo bez turistů a jen s baterkou... Dokonce si i sáhnem na jeden stalagtit, za to by nám 
doma urazili ruku! Následuje pauza na oběd na jedné menší plážičce, bohužel plné 
naplaveného bordelu a další lodi s turisty. Pak zastavujeme snad u největší atrakce celého 
NP - u skály Jamese Bonda nebo alespoň takhle byla pojmenována potom, co se tu jeden díl 
natáčel (zajímalo by nás kterýJ) Místo se však změnilo v prostor plný turistů a stánků 
s předraženými suvenýry, protože tu zastavují všechny výletní lodě. Poslední zastávka je 
v muslimské vesnici Ko Panyee. Je nalepená na skále a z větší části jsou všechny domky 
postavené nad mořem. Na to, že to je ostrov, tak nás překvapuje, kolik je tady koček. 
Necháme se zlákat stánky se suvenýry a kupujeme magnet ve tvaru kraba a přívěsek na krk. 
Mají tu dokonce i mešitu a školu. No ale nechtěli bychom tu bydlet, něco vám vypadne na 
ulici z ruky nebo z okna a pohltí to rovnou moře. Cestou zpět na pevninu nám dědula 
ukazuje obrázky ve skále, prý staré přes 3000 let. Mezi stromy zahlédneme zoborožce. 
Drkocavou dodávkou nás dovezou do města, mrkneme se po krámech, ale mají tu stejné 
hadry jako v Krabi, takže v 5 jedem busem zpět. V Krabi nám bohužel už zavřeli AN, takže 
koupi jízdenky do Bkk necháme na zítra. Na trhu si dáme pad thai a jdem na pokoj a spát. 
Bohužel v 1 v noci začne nějaký blbeček pouštět na ulici z auta hudbu, ale tak nahlas, že se 
nedá spát. Asi to tu nikomu nevadí, páč vyřvává min. hodinu. 
 
16/12 Krabi - pláž Ao Nang 
Vstáváme po 7.h., stejně v tom vedru nejde moc spát. Nejdřív zajedeme na AN koupit 
jízdenky do Bkk a pak soukromým dopravcem na pláž Ao Nang. Je to kousek od Krabi, ale 
pěkně na tom rejžujou, turistům nezbývá jiná možnost, jak se tam dostat. Navíc šmejdi 
počítají po 6.h. večer noční příplatek 10 B. Tož pravá ukázka monopolní síly. Pláž je sice 
hezká, ale přeplněná turisty skoro jak v Chorvatsku, všude samý obchod s předraženým 
oblečením a suvenýry a restaurace s cenami od 130 B. Podél pláže je masáž vedle masáže  
(1 hodina kolem 200 B, co víc si přát). Chceme si koupit melouna, prodavačka v místním 
minimarketu zdá se, že rozumí, že chceme ovoce, a posílá nás tedy do McDonaldu! J Tak 
nevím, buď je mekáč v Asii zaměřen na zdravou výživu nebo byla úplně blbá. Veškeré 
nákupy zde vzdáváme, ceny jsou vyšponované pro movitější turisty. Naposledy se naložíme 
do moře a jedeme zpět do Krabi. Odpoledne strávíme nakupováním, přeci jen se tu dá něco 
hezkého pořídit a je to prima nakupovat vánoční dárky a nemuset se balit do čepice a 
rukavic. Večer zjistíme, že odletová taxa pro cizince byla zrušena, takže zítra musíme 
rozfofrovat dalších 1400 B, které jsme si odložili stranou. Místo sladké tečky si po večeři 
dáme pomelo, faranga a chlebovník, z kterého mi nateče pusa, že vypadám jak kačer 
Donald, a navíc není vůbec dobrý, chuť je dost podobná odpornému durianu. 
 
 
17/12 Krabi - Bkk 
Ráno částečně zabalíme a jdeme do města utratit zbylé báty. Tričko sem, tričko tam, vůbec 
to není problém. K obědu si koupíme ½ grilovaného kuřete a sticky rice. Rýže je tak 
výborná, jako ostatně všude v Thajsku kromě Bangkoku. Pak už jen čekáme na odjezd busu. 
Chvíli sedíme u mola, kde překazíme kšeft jednomu taxikáři, když turistům řekneme, že se do 
Surat Thani dostanou mnohem levněji autobusem. Zbytek času pročekáme v restauraci 
v guest housu. V 17,30 nasedáme do busu směr Bkk. Sice je to 1. třída, ale to jsou služby: 



každý dostane deku, vodu, buchtu (ve tvaru karimatky J a mimochodem i tak trochu 
umělou). V 8 je zastávka na večeři, ta je také v ceně, avšak my místních poměrů neznalí to 
zjistíme až chvíli před odjezdem, ale i tak stihneme něco sníst z připravených čtyř druhů jídel. 
V buse dávají nějakou asijskou policejní akademii. Film je tak jednoduchý, že i my se s naší 
slovní zásobou „děkuji“, „deset“, „dvacet“, „ne“ chvílemi smějeme. 
 
18/12 -19/12 Bkk - Vídeň - Liberec 
Přijedeme do Bkk už ve 4 ráno a do 7 tam čekáme. Pak se rozhodujeme, že půjdeme do 
národního muzea. Oproti vstupnému 30 B dle průvodce chtějí 200 B, takže na to pečeme a 
jedeme na letiště. Na letišti utratíme v restauraci zbylé bátíky a celý den tu sem tam 
bloumáme. V duty free shopech už jenom očumujeme, páč ceny i bez daně jsou opravdu 
vysoké. V 8 odlétáme a loučíme se s již nočním Bangkokem. Letadlo je asi díky té krizi 
poloprázdné, takže zabíráme víc sedaček, abychom se mohli natáhnout. V Qataru, kde opět 
přestupujeme, jdeme na chvíli na internet (je tu zdarma). Menším letadýlkem pokračujeme 
do Vídně a autem pak do Liberce. A jako při cestě do Vídně, tak opět se zastávkou na 
Moravě ve sklípku a s nákupem vína. 
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A/ Předodletové alias nutné  1 os. 2 os. B/ Místní doprava  1 os. 2 os.
letenka 17500 35000 bus letiště Bkk-Khao San Rd. 35 70
očkování - bř.tyfus 600 1200 tuktuk v BKK 60
              - antimalarika 650 1300 bus v BKK na nádraží 8 16
              - meningokok 600 1200 vlak BKK - Ayuthaya 15 30
              - konzultace 100 vlak Ayuthaya-Ch.Mai 586 1172
th. vízum (2 vstupy) 1400 2800 přívoz v Ayuthaya 6 12
kamb.vízum (25 USD+60 THB) 531,2 1062,4 tuktuk v Ayuthaya 70
mez.řidičák 50 songthaew Ch.Mai 20 40
dezinfekce na ruce 60 taxi po Watech Ch.Mai 100
řetízek + fabky 120 songthaew Doi Suthep 300
moskytiéra 590 songthaew Ch.Mai-vlakáč 20 40
mapa Thajsko 200 bus Ch. Mai-Sukhotaj 243 486
CELKEM v Kč 43682,4 půjčení kola Sukhotaj 30 60

songthaew Sukhotaj 50 100
C/ Ubytování bus Sukhotaj-Phitsanulok 42 84
BKK (Bella Bella), 2 noci 540 tuktuk Phitsanulok 40
Ch. Mai (Eagl's House), 3 noci 540 vlak Phitsanulok-Bkk 390 780
Sukhotaj (99 Guest House) 150 taxi BKK na AN 150
Lanta (Kaw Kwang Resort) 4 noci 1600 bus BKK-Aranyaprathet 221 442
Jum (New Bungalow) 2 noci 600 tuktuk Aranyaprathet 60
Krabi (Lipstick) 3 noci 450 tuktuk Aranyaprathet 80
Siem Reap, 4 noci 20 bus Aranyaprathet-BKK 221 442
CELKEM v THB 3880 taxi BKK na nádraží 110
CELKEM v USD 20 vlak BKK-Surat Thani 575 1150
CELKEM v Kč 2638,37 bus Surat Thani-Krabi 300 600

taxi z AN do Krabi 50
D/ Vstupy a výlety  1 os. 2 os. minivan na Lantu 200 400
Wat Po (BKK) 50 100 půjčení motorky-Lanta 300
Wat Phra Kaeo (BKK) 300 600 benzín 60
Wat Arun (BKK) 50 100 loď na Ko Jum 350 700
Ayuthaya 80 160 půjčení motorky-Jum 300
Doi Suthep 30 60 průvodce na Khao Ko Pu 300
Sukhotaj 310 620 přívoz z Ko Jum 50 100
Angkor 1500 3000 auto Laem Kruat-Krabi 100 200
trekking Ch. Mai 1370 2740 bus Krabi-Phang Nga 70 140
šnorchlování Ko Ha 1700 3400 bus Phang Nga-Krabi 65 130
výlet lodí do NP Phang Nga 2100 songthaew Krabi-AN a zpět 40 80
CELKEM v THB 12880 songthaew Krabi-AN 20 40
CELKEM v Kč 7430,47 songthaew AN-Ao Nang 60 120

songthaew Ao Nang-Krabi 50 100
E/ Jídlo songthaew na AN v Krabi 20 40
Mňamky v Thajsku (THB) 6852 bus Krabi-BKK 635 1270
Mňamky v Kambodži (USD) 42 bus z AN na letiště 51 102
CELKEM v Kč 4792,92 pick-up Poipet-Siem Reap (USD) 5 10

půjčení kola S.Reap (3 dny) (USD) 6 12
F/ Ostatní bus S.Reap - Poipet (USD) 5 10
mapa BKK 250 CELKEM v THB 10926
repelent 165 CELKEM v USD 32
úschovna Ayuthaya 20 CELKEM v Kč 6943
sejf Ch. Mai 50
internet (celkem 5x v Th.) 150 G/ Suvenýry a dárky
sejf Lanta 30 všechnomožné (v THB) 15217
poplatek za platbu kartou 30 další vymoženosti (v USD) 7
mapa Angkor (USD) 2 CELKEM v Kč 8919
internet Siem Reap (USD) 1
CELKEM v THB 695
CELKEM v USD 3 CELKEM bez dárků 65948
CELKEM v Kč 460,946 CELKEM včetně dárků 74867

Měnový kurz Kč/100 THB 57,69
Měnový kurz Kč/1 USD 20  

Náklady 


