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Velvyslanectví ČR v Thajsku  
• Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku je 

akreditován pro Thajsko, Kambodžu, 
Laos a Myanmar. V zemích akreditace 
nepůsobí žádný další generální ani 
honorární konzulát ČR. 

• 71/6 Ruam Rudee Soi 2, 
Ploenchit Rd., Bangkok 10330 

• Provozní hodiny úřadu: 
pondělí - pátek: 07.45 - 16.15 

• Úřední hodiny KO pro veřejnost: 
pondělí, středa, pátek: 08.30 - 12.00 

• Tel: 0066-2-255 5060, 255 3027 
Konzulární odd.: 0066-2-255 4978 
Fax: 0066-2-253 7637 

• Diplomatická služba:  
0066-1-629 0536  

• Konzulární pohotovost:  
0066-9-922 8692 

• E-mail: bangkok@embassy.mzv.cz  
web: www.mzv.cz/bangkok 

 

Důležité telefony v Thajsku:  
• Policie 191 (bezplatně) 
• První pomoc 2551133-6 
• Centrum služby turistům (Tourist Service Centre) 1155 (bezplatně) 
• Turistická policie TAT = Tourist Authority of Thailand  Tel: 221 6206, 281 5051, 282 8129 
 

Velvyslanectví ČR v Malajsii  
• 32, Jalan Mesra Off Jalan Damai, 55000 Kuala Lumpur 
• Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 08.00 - 16.30 
• Úřední hodiny pro veřejnost: PO - PÁ: 08.00-12.30, 13.00-16.30 
• Konzulární/vízové oddělení: pondělí, středa, pátek: 09.30 - 10.30 
• Tel: 00603/21427185, 21413205 

Fax: 00603/21412727, 21445314 
• Telefon stálé služby pouze v opodstatněných případech nouze 

(ztráta dokladů, okradení, úraz apod.): 012/2927790 
• E-mail: kualalumpur@embassy.mzv.cz 

web: www.mzv.cz/kualalumpur 
 

Honorární konzulát České republiky v Malajsii  
• Crystal Crown Hotel, 117, Jalan Tebrau, Johor Bahru, 80250 
• Provozní hodiny úřadu: pondělí, středa, pátek: 09.30 - 10.30 
• Tel.: 00607/333422, 2764422. Fax: 00607/3345505, 3343582 
• E-mail: johorbahru@honorary.mzv.cz 
 

Důležité telefony v Malajsii:  
• Policie i ambulance: 999 
• Hasiči: 994 
• Civilní obrana: 991 
 

Velvyslanectví ČR v Singapuru  
• 7 Temasek Boulevard, #18-02, Suntec Tower One, Singapore 038987 
• Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 08.30 - 17.00 
• Úřední hodiny pro veřejnost – konzulární úsek: pondělí, středa, pátek: 09.00 - 12.00 
• Úřední hodiny pro veřejnost – velvyslanectví: pondělí, středa, pátek: 09.00 - 12.00 
• Tel: 0065-633 22 378, 633 22 376. Fax: 0065-633 22 372 
• Nepřetržitá konzulární služba: +65 - 961 50 628 
• E-mail: singapore@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/singapore 
 

Důležité telefony v Singapuru:  
• První pomoc: 995 
• Policie: 999 
• Informace pro turisty: 1800 736 2000 (zdarma, pouze v rámci Singapuru) 
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OBECNÉ INFORMACE  
• časový posun (v době zimního času) Thajsko +6 hodin, Malajsie a Singapur +7 hodin 
• v Thajsku je o 543 let více 

  

ZVYKY 
• zouvat se do chrámů 
• do některých chrámů je povolen vstup pouze v dlouhých kalhotech, někde půjčují odpovídající oblečení 
• v Singapuru je zákaz chození po jezdících schodech, ale moc se nedodržuje 
• v autobusech jsou zadní sedadla vyhrazena mnichům, ale v praxi to moc nefunguje 
• nedávat nohu přes nohu 
• nedotýkat se hlavy druhé osoby 
• nesedět s nohama k Budhovi (nohy pod sebe nebo vedle sebe) 
• nedotýkat se soch Budhy a krále 
• nemračit se a nenadávat 
  

UPOZORNĚNÍ 
• překontrolovat délku platnosti pobytu na razítku daném do pasu (nárok je v Thajsku 2 měsíce, v Malajsii 90 dnů) 
• v Thajsku ani v Malajsii není na veřejných WC (většinou 3 THB v roce 2004) toaletní papír, prodávají se papírové 

kapesníky (0,3 MYR balíček) 
• nebrat ohled na prodejce jízdenek, kteří tvrdí, že vlak je vyprodán – ověřit na nádraží 
• banky mají otevřeno 8:30 – 15:30 h 
• aktuální informace o odjezdech vlaků na telefonu v Bangkoku 0-2220-4334 (funguje 24 hodin denně), nebo na 

www.railway.co.th. Pokladny na nádraží jsou otevřeny většinou PO-PÁ 8:30-18, SO-NE 8:30-12:00 
• na nádraží HuaLampong v Bangkoku lze získat zdarma jízdní řády vlaků na všechny tratě po Thajsku. Anglická 

verze obsahuje pouze vybrané dálkové spoje, thajská verze obsahuje všechny spoje. Nejlepší je vyžádat si obě 
verze. Otevřeno denně 7-16. 

• ve vlacích v noci hrozně táhne a je v nic zima. Doporučuji dostatek oblečení a čepici. 
• na ježka zabodnutého v noze pomáhá přiložit citron 
 

SVÁTKY 
• Úplněk v listopadu – Loy Krathong – pouštění lotosů po vodě 
• 3.12. slavnost vlajek – Royal Plaza v Bangkoku – před starou budovou parlamentu (ulice Ratchadamnoen) 
• 5. 12.  narozeniny krále – vstup zdarma do některých památek, jídlo zdarma na Sanam Luang v Bangkoku 
• 10. 12. Den ústavy 
  

JÍDLO  

Thajsko: 
• Pad thai = typické thajské jídlo. Smažené nudle sypané drcenými oříšky, někdy s masem (v roce 2004 za 

15 THB na Khao San Road v Bangkoku, až 70 THB v restauraci) 
• Prawn, schrimp = krevety 
Malajsie: 
• Mee goreng – smažené nudle s kuřetem - 3,0 MYR (2002) 
• Rotičanaj – smažené placky 
• Nyonya – místní úprava číny 
• Satays – masový špíz v kořeněné arašídové omáčce 
• Sambals – chilli pasta s cibulí 
• Ikan bilis – sušená ryba s dresingem 
• Rojak – salát 
• Nasi Lemak – snídaně – rýže, vejce, ryby, papričky 
• laksa – kořeněná kokosová polévka 
Singapur  
Konzumace jídel na stáncích (tzv “hockers”) je bezpečná, větší obezřetnost se však doporučuje u jídla určeného 
místním komunitám. Podle stupně dodržování hygienických předpisů jsou stánky označovány A (nejlepší) až D. 

Země Nezaměstnanost
Muž Žena Buddhisté Muslim. Hindu. Ateisté Křest.

Thajsko 66 72,7 6896 5,2% (1999) 95 4
Malajsie 69,6 74,7 9030 3,0% (1999) 17 55 7
Singapur 77,4 81,7 25394 3,3% (2000) 55 16 15
ČR 72,4 79 15340 8,9% (10/2004) 59 27
Očekávaná délka života při narození v roce 2002 a HDP na osobu v USD v roce 2001 - zdroj: WHO
Nezaměstnanost a podíl náboženství - zdroj: www.sopka.cz; Sčítání lidí, domů a bytů 2001

Oček. délka života HDP/osobu v 
USD (2001)

Náboženství (v %)
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SINGAPUR 
• 59 ostrovů, 4 154 500 obyvatel (2004), 646 km2, 1 m.n.m. 
• Pokud se chystáte do Malajsie, určitě zajeďte i do Singapuru. Je to úžasně čisté město s rozsáhlým námořním 

přístavem a centrem tvořeným mrakodrapy. Indická, arabská a čínská čtvrť nabízejí zajímavé kontrasty. Na 
prohlídku města jsou potřeba 2-3 dny. 

• Směnárny na letišti nabízejí naprosto srovnatelné kursy jako směnárny ve městě (2004). 
 
Doprava 
• jízdné v autobusu se platí u řidiče 
• z letiště se do centra dostanete nejpohodlněji nově otevřeným metrem (MRT) za přibližně 2,4 SID (2004) 
• taxi letiště – autobusové nádraží 11,9 SID (2003) 
• jízdenky do Malajských destinací se cenově vyplatí koupit až v Malajsii, v příhraničním městě Johor Bahru 
• bus do Johor Bahru  (685 400 obyvatel odhad 2004) jede z Ban San Bus Station na Arab street a Queen Street u 

metra Bugis. Pokud není dopravní špička, trvá cesta ½ hodiny na hranice a pak ¼ hodiny z hranic na autobusové 
nádraží v Johor Bahru. Z hranic se pokračuje jiným autobusem stejné společnosti na stejný lístek. Cena 2,4 SID 
klimatizovaným autobusem společnosti Johore Express (2004) nebo 1,2 SID (2004) normálním autobusem 
č.170. Oba jedou prakticky stejnou trasu, Johore Express bývá prý rychlejší. Fronta na autobus jde rychle.  

 
Ubytování 
• + Hotel aRoundCactus, 407 Jalan Besar, blízko Lavender Street, 55 SID (2004) pokoj s WC a klimatizací 
• Okolo Bugis street - hostely např. na Bencoolen Street. Některé hostely na této ulici byly zrušeny, ty co jsme 

viděli byly v cenové relaci kolem 30 SID za pokoj bez příslušenství, někdy bez oken, a vypadaly dost nevábně. 
• Travellers Lee – dormbed 12 SGD (2003) 
 
Atrakce  
Koloniální čtvrť okolo Singapore river: Victoria Concert Hall, Supreme Court, City Hall, Raffles Hotel, Parliament  

o okolo je moderní administrativní centrum tvořené mrakodrapy, u moře socha symbolu Singapuru – Merlion 
Fort Canning Park – klidný park, pěkné výhledy na město 
Little India – pěkná, okolo Serangoon street, trh se vším možným Zhujiano Market 
Arabská čvtvrť – okolo North bridge Rd., Sultánská mešita z roku 1928 – velmi pěkná 
China town – znovu postavené, nic super 
 
Bugis street – suvenýry, levné jídlo 
Orchard Road – třída s luxusními obchody, stojí za to vidět 
 
Botanická zahrada – vedle Orchard Road, 52 ha, 6000 rostlin, zdarma, doporučuji 

o součástí je Orchidejová zahrada – velmi pěkná, vstup 5 SID, studenti 1 SID (2004) 
Čínské a japonské zahrady – stanice Chinese garden, zdarma, vstup do zahrady s bonsajemi 5 SID (2004) 

o zahrady jsou pěkné, ale trochu umělé. Pokud máte čas, zajeďte se sem podívat, pokud spěcháte, jděte 
alespoň do botanické zahrady. 

 
Národní muzeum – expozice o historii města – 1,5 SID (2001) 
Přírodní rezervace Bukit Timat – SZ od centra, prales 164 ha 
 
Plavba od Clifford Pier k přístavu – hodinu, usmlouváno z 60 SID na 30 SID za loď (2004) 
Plavba čínskou džunkou od Clifford Pier 
Plavba po řece k ústí do moře 
 
Sentosa  www.sentosa.com.sg 
• zábavní park, spousta atrakcí, většina placená 
• lze se sem dostat speciálním autobusem Sentosa od stanice MRT Harbour Front  (3 SID v roce 2004 včetně 

vstupu na Sentosu 2 SID, poslední zpátky jede NE-ČT ve 23:00, PÁ a SO v 0:30), nebo převozem (7:30 až 
22:45, 0,8 SID), nebo lanovkou jedoucí z Mt. Faber (105 m.n.m.) přes WTC (D 8:30–21 v roce 2004, pěkný 
výhled, 7 SID, www.cablecar.com.sg) 

• po ostrově jezdí zdarma monorail (D 9-22) 
• koupání na plážích, nejjižnější bod pevninské Asie 
• hudební fontána – denní představení (17 a 17:30) dobré, ale super je večerní představení (19:40 a 20:40, 

½ hodiny, zdarma). Do fontány je promítána laser show – určitě se sem vyplatí jet večer. 
• placené atrakce (všechny ceny z 2004): podmořský svět (D 9-21, 17,30 SID, 83m průhledný tunel pod akváriem), 

motýlí park (D 9-18:30, 10 SID), Cinemania (D 11-20, 12,5 SID), Fort Siloso (D 10-18, 8 SID), VolcanoLand 
(D 13-18:30, 10 SID).  
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KUALA LUMPUR  www.kualalumpur.gov.my 
• 1 419 400 obyvatel (2004), 61 m.n.m., založeno v 70. letech 19. století 
• Kuala Lumpur = bahnitý soutok 
• KL je trochu nevýraznou směsicí různých stylů, Petronas towers však rozhodně stojí za shlédnutí. Doporučuji 

rovněž projížďku KL monorailem. 
 
Doprava 
• Puduraya – dálkové autobusové nádraží – pozor na věci, je tu děsná spousta lidí 
• Metro – 1,6 MYR (2003) 
• Z letiště do centra – přímý bus za 25 MYR (2002) 

       – nebo bus do Nilai (2,5 MYR v roce 2004) + vlak Comutar za 4,4 MYR (2002), trvá asi 1,5 hod 
 
Ubytování 
• + Excel Inn – čistý hodinový hotel přímo v centru na Jalan Petaling, 52,8 MYR za pokoj pro až 3 osoby (2004) 
• - Travellers Moon Lodge – 10 MYR/osobu v dormitory včetně snídaně (2003), nic moc, ulice Jalan Silang 
• + Hotel vedle Traveller’s Moon Lodge – slušný – 13 MYR/os. (2002) 
• Backpackers Travellers Inn – v uličkách kolem autobusového nádraží 
• Hotely a hostely kolem Jalan Petaling mají velmi rozdílnou úroveň za podobné ceny, vyplatí se jich pár projít. 

Dobře vypadal mj. hostel na Jalan Pudu přímo proti autobusovému nádraží Puduraya a i ceny zde byly poměrně 
příznivé. 

 
Atrakce 
Merdeka square – koloniální architektura 

o Budova sultána Abdula Samada (1897, arch. AC Norman) 
o Selangor club Merdeka 

Čínská čtvrť – kolem Jalan Petaling, noční trh (levnější a hezčí hodinky a levnější CD a DVD než v Thajsku) 
Nádraží – z roku 1911, stále funguje, zvenku velmi pěkné 
Národní mešita – moderní, pro 6000 lidí, blízko nádraží, velmi pěkná 

o pro turisty otevřená pouze 3x denně na hodinu, ale lze tam vlézt bočním vchodem 
o půjčuje se zde adekvátní oblečení, opravdu pěkné hábity… 

Lake gardens – velký park ve svahu (91,6 ha), špatně se hledá vstup. Celkově nic moc. 
o obsahuje orchideovou a ibiškovou zahradu (obě v roce 2004 D 9-18, zdarma kromě víkendu) 
o je zde i jelení výběh Deer park (D 9-18, zdarma) 
o placený je ptačí park (D 9-17, 22 MYR v roce 2004) a motýlí park (D 9-16, 10 MYR v roce 2004) 
o Národní památník (1966) – na horním konci parku. Zavzpomínejte na naše budovatelské pomníky… 
o Národní muzeum – na spodním konci parku (u KL Sentral), na první pohled nic moc (1 MYR v roce 2004) 

 
Petronas towers - 88 pater, 452 m, s anténami 490 m, dokončeno 1997 (tou dobou nejvyšší na světě) 

o určitě se na ně jeďte podívat zblízka, architektura je dle mého názoru velmi podařená 
o stanice KLCC (obchodní centrum) 
o v každé věži pracuje 6000 lidí 
o most mezi věžemi Skybridge ve 41. patře (170 m) je přístupný veřejnosti (prohlídka 10 minut, zavřeno v PO) 
o výdejna vstupenek zdarma na konkrétní čas otevírá v 8 ráno, my jsme přišli v 9 a vstupenku jsme měli na 13 

hodin. Poslední návštěva v 17 hod. Doporučuji přijít co nejdříve. 
o vedle věží je 20 ha park s moderními skulpturami (autor parku Roberto Burle Marx) 

Menara KL (KL Tower) – 15 MYR (2004), D 9-22, www.menarakl.com.my 
o velmi pěkná vyhlídka z 250 m, celkem 421 m 
o 4. nejvyšší telekomunikační věž na světě, 1. nejvyšší v Asii, dokončena 1996 
o vstup je z Jalan Puncak 

 
Batu Caves - jeskyně, výška 100 m, 272 schody, hinduistická svatyně, vstup zdarma 

o Pokud máte dostatek času, zajeďte se sem podívat, je to výlet na půl dne. Vlastní jeskyně je opravdu 
monumentální, ale vestavby svatyní a betonová podlaha dojem dost kazí. Více se mi líbil Monkey Cave 
Temple v Thajsku v provincii Phang Nga. Jestli se nemůžete dočkat opic, tak tady je určitě uvidíte. 

o 13 km z Chinatownu 
o doprava tam: bus č. 11D od Bangkok Bank na křižovatce Jalan Tun HS Lee a Jalan Silang (blízko Central 

Market), za 1,6 MYR (2004), jezdí každých 30 min., jízda trvá ½ hodiny 
o doprava zpět: bus č. 69 nebo č. 11D od vstupu k jeskyním bránou v ose schodiště, ne od hlavního vstupu do 

jeskyní 
Bukit Takun – vápencové skály 
+/- Genting Higlands – skvělý výhled na Kuala Lumpur (1700 m.n.m.), jinak Disney land, casino 
Blue Mosque – na polovině cesty z KL k moři, výška 142.3 m, podle fotek velmi pěkná 
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MELAKA  
• 126 107 obyvatel (2004), 10 m.n.m., nejstarší město v Malajsii 
• Pěkný je zde zejména chinatown. Pokud vás zajímá, kde malajská novodobá historie začala, na den se tu 

zastavte, pokud máte nabitý program, Melaku vynechejte. 
 
Doprava 
• Nové autobusové nádraží je umístěno na severním okraji města, do centra jezdí autobusy 17, 18, 22 a možná i 

jiné (za 0,50 MYR v roce 2004). Jsou velmi špatně označeny, je třeba se ptát. 
 
Ubytování 
• + Malacca Town Lodge 2, 52ABC Jalan Tan Chay Yan, 15 – 25 MYR za pokoj (2004) 
• + Robin’s Nest u Grandhotelu Equatorial – bez WC – 11 MYR/os. (2003) 
 
Atrakce  
Holandské náměstí: 

o Radnice Stadthuys – 1641 – 1660, 2 MYR (2002), růžová, koloniální architektura 
o Muzeum Budaya – je v replice Sultánského paláce, 2 MYR (2002) 
o Kristův kostel – 1753, původní lavice 

Námořní muzeum – 2 MYR (2004), zavřeno v ÚT – 3 expozice, jedna u řeky v kotvící dřevěné lodi 
Ruiny kostela Sv. Pavla – na kopci s výhledem, přes 400 let starý 
Portugalská brána Porta Santiago 
Čínská čtvrť – chrám Cheng Hoon Teng – nejstarší čínský chrám v Malajsii – 1646 – materiál na stavbu z Číny 

o velmi pěkný 
Ulice Jalan Hang Jebat – krámky ve staré části města, noční trh 
Čínský hřbitov na Bukit China – nic moc 
Ayer Kehor – předměstí: ZOO, mini Malajsie, mini Asie 

  
CAMERON HIGHLANDS  
• Pohoří ve vnitrozemí Malajsie (1400 až 2000 m.n.m.). Lze zde podnikat výlety do džungle (sami nebo 

s průvodcem). Na svazích jsou čajovníkové plantáže, můžete se po plantáži projít a navštívit i továrnu na čaj. 
• Návštěvu bych rozhodně nevynechal, džungle i plantáže jsou úžasné. Navíc se tu můžete trochu zchladit, teploty 

jsou zde ve dne pouze něco před 20 stupňů a v noci klesají i pod 15 stupňů, takže svetr s sebou. 
  
Ubytování – většina levných je v Tanah Rata (1450 m.n.m.), dražší mezi Tanah Rata a Brinchang (1466 m.n.m.) 
• + Tanah Rata – Cameronian Inn – 35-40 MYR za pokoj s WC, 7 MYR/os. dormitory (2004) 
• + Tanah Rata – Twin Pines Chalet – bez WC – 10 MYR/os. (2003) – nebo dormbed. Tento GH vypadal v Tanah 

Rata nejlevnější. 
 
Atrakce 
Gunung Brinchang – hora 2031 m.n.m. – lze sem dojet autem 
Čajové plantáže: 

o Sungai Palas Tea Estate – 2 km od busu, zdarma prohlídka továrny, zavřeno v PO 
o Cameron Bharat Tea – továrna není veřejnosti přístupná 
o Boh Tea Estate – bus staví 4 km od továrny, prohlídka továrny: 9-16, zavřeno v PO 

Sam Poh Temple – nijak výjimečný 
  
Trasy džunglí  – jsou velmi rozdílně značené, takže není problém se ztratit. Doporučuji koupit si kvalitní mapu. 
Hostely mají k dispozici vlastní mapy s popisem tras a jejich náročností. 
 
Trasa 4 (1.62 km – 20 minut jedním směrem) – Parit Falls – kolem říčky, prakticky po rovině, ale nic moc; odbočka 

na vyhlídkovou věž – pěkný rozhled (10 minut směrem do kopce) 
Trasa 5 (1.53 km – asi půl hodiny směrem z kopce) – začíná v agrotechnologickém parku MARDI, začátek se 

špatně hledá. Dlouhé táhlé stoupání, ale není nijak zvlášť náročná. 
Trasa stará 6 (2.29 km – asi 2 hodiny směrem do kopce) – velmi pěkná, skrz džungli, ale značné převýšení a dost 

náročná 
Trasa 8 (2.10 km) – na horu Berembun (1840 m.n.m.) – odbočuje z trasy 9 za vodopádem, velmi náročné stoupání 
Trasa 9 (asi 15 minut k vodopádu) – Robinson Falls – nijak náročná, vodopád pěkný 
Trasy 11, 13 a 14 – málo používané, špatná cesta 
  
Výlety s pr ůvodcem  
Countryside tour (dopoledne či odpoledne, asi 4 hodiny, 15 MYR na osobu + 5 MYR vstupy v roce 2004) 

o minibusem po zajímavostech v okolí: továrna a plantáže Sungai Palas Tea Estate, růžová zahrada, motýlí 
farma, jahodníková farma, včelí farma, Sam Poh Temple. 

Polodenní trek v džungli (dopoledne, 40 MYR na osobu v roce 2004) 
Celodenní trek v džungli (jeepem, 80 MYR na osobu v roce 2004) 
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PENANG  
• 700 000 obyvatel, ostrov 285 km2 
• Georgetown - hlavní město Penangu - 230 711 obyvatel (2004), 1 m.n.m.  
• Ayer Itam – 104 200 obyvatel (odhad 2004) 
• Penang je téměř nutnou zastávkou na cestě z Malajsie do Thajska, jízdenky se kupují právě tady. Samotné 

město Georgetown nijak zajímavé není, za shlédnutí stojí největší budhistický chrám v Malajsii Kek Lok Si 
Temple a nejlepší z celého ostrova je vyhlídka z Penang Hill, která trochu připomíná výhled na Rio z Corcovada. 
Výlet k těmto dvěma atrakcím vzhledem k úrovni místní dopravy, proměnlivým intervalům autobusů  a provozu 
zabere celé dopoledne a protáhne se do půlky odpoledne. Pláž jsme navštívili tu údajně nejlepší na Penangu, 
Batu Ferringhi. Nebyla špatná, ale s plážemi na jihu Thajska se srovnat nedá. 

 
Doprava 
• Komtar – autobusové nádraží, obchodní dům, administrativní budova (60 pater), výtah na vyhlídku 5 MYR. 
• Městská doprava je na Penangu velmi chaotická. Najít zastávku je velmi obtížné, někdy nejsou označené vůbec. 

Ulice jsou ucpané a i poměrně krátká cesta trvá dlouho.  
• Jízdné je 0,80 až 1,40 MYR (2004) podle toho, zda má autobus klimatizaci. Připravte si drobné, řidič nevrací. 
• Po Georgetownu jezdí po významných památkách zdarma turistický autobus. 
• Lebuh Chulia - Komtar – Snake temple: bus 66, možná i 69 
• Komtar - Lebuh Chulia – Batu Ferringhi: bus 93, možná i 202 a 212 (jízda asi 40 minut) 
• Komtar - Lebuh Chulia – Botanic garden: bus 7 
• Lebuh Chulia – Komtar – Ayer Itam (Kek Lok Si Temple): bus 21, 101, možná i 1, 12 a 130 (jízda asi 30 minut) 
• Ayer Itam (Kek Lok Si Temple) – dolní stanice lanovky na Penang Hill: bus 8 (jede asi 4 minuty, ale interval je 

přes den 1 hodina). Vyplatí se jít od Kek Lok Si Temple pěšky směrem zpátky do Georgetownu po trase 
autobusu, cesta pěšky prakticky po rovině trvá max. ¼ hodiny. Lze také jet autobusem 21 nebo 101 a pak dojít 
kousek ke stanici lanovky pěšky. 

 
Ubytování  
• +/-  White House Hotel - Jalan Penang 72, na rohu s Lebuh Chulia – 33 MYR za pokoj až pro 4 osoby (2004) 
• + 75 Traveller’s lodge – 9 MYR/os. (2003) 
• Broadway Hostel – dormitory – 7 MYR/os. (2003) 
• Levné hostely jsou v hojném počtu kolem Lebuh Chulia, s nalezením dobrého ubytování by neměl být problém. 
 
Atrakce 
Kongsi = domy čínských klanů, sloužící jako chrám a shromaždiště klanu 
Khao Kongsi – nejhezčí dům pro shromáždění čínských klanů, chrám, kousek vedle je pěkný Cheach Kongsi 
Chrám Kuan Yin Teng Temple – populární chrám v centru, ale není ničím výjimečný 
Kapitan Keling Mosque – poměrně pěkná mešita v centru města 
Fort Cornwallis – pevnost – začata 1786, dělo Seri Rambai z roku 1600. Dnes je z pevnosti park. 
Wat Chayamangkalaran – 4. největší ležící Budha na světě - socha kýčovitá, ale chrám naproti je velmi pěkný. 

Pěšky se k němu dá dojít těžko, jezdí sem z Lebuh Chulia autobus č. 93, možná i 2, 94 a 95 
Rybářská vesnice na kůlech nad mořem – na konci Lebuh Armenian v Georgetown – dřevěné domky, velmi 

zajímavá, ale nevypadala moc bezpečně 
 
Chrám Kek Lok Si (= chrám tisíce Budhů) v Ayer Itam 

o největší budhistický chrám v Malajsii, kombinace různých thajských vlivů, přelom 19. a 20. století 
o rozsáhlý a pěkný komplex s výhledem na město, zavírá v 18 h 
o pěkná je vyhlídka z pagody – 2 MYR (2004) 
o cesta k chrámu je lemována stánky, kde se prodávají nejlevnější trička v Malajsii 

Penang Hill v Ayer Itam – 732 m.n.m., nejlepší večer 
o lanovka - 3 MYR za 1 cestu, 4 MYR zpáteční (2004) - podobná lanovce na Petřín 
o nahoru lze též jít pěšky, ale je to pořádný kopec dlouhý 5 km, nebo jet autem - 10 minut 
o z mezizastávky lanovky a zejména z vrcholku kopce je krásný rozhled 
o na vrcholu se nachází nezajímavý hinduistický chrám a mešita 

Botanická zahrada – pěkná, zdarma, opice - makaci 
Hadí chrám – 1850 – hadi žijí kolem (jedovatá zmije Pitova a kobry) 
Teluk Bahang – rybářská vesnice 
 
 
BUTTERWORTH 
• 107 800 obyvatel (odhad 2004) 
 
Most na Penang – 13,5 km, z toho 8 km nad mořem, otevřen 1988, stavba 39 měsíců 
Trajekt 15 minut, 0,6 MYR (2001) nebo zdarma 
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PHI PHI 
• Nádherné ostrovy na jihu Thajska, super pláže a moře vhodné k potápění, pozorování korálů a barevných ryb. 
• Vzhledem k tomu, že 26.12.2004 postihlo celou tuto oblast zemětřesení a zejména následná vlna tsunami a 

ostrovy Phi Phi patřily k nejzasaženějším oblastem v Thajsku, jsou už asi mnohé tyto informace bezpředmětné. 
 
Ubytování  
• + Hat Yao – Long Beach Bungalows – s koupelnou (studená voda) 500 THB/bungalov, bez příslušenství 300-320 

THB/bungalov (2004) 
• Hat Yao - Ko Phi Phi Hill resort – nádherný výhled, ale vysoko nad pláží, skvělá restaurace, ubytování dražší 
• Hat Yao – Phi Phi Paradise Pearl Resort (075-622100) – s WC – 225-500 THB/os. v sezóně (2001) 
• +/- ve vesnici – Luk GH – 150 THB/os. (2003) 
• Chao Koh Bungalows (075-611313) – z Ao Ton Sai směrem na Hat Hin Khom – s WC – 250/150 THB/os. (2001) 
• Chong Khao – mezi Ao Lo Dalam a Ao Ton Sai – s WC – 75-150 THB/os. (2001) 
 
Atrakce  

Ban Ton Sai – vesnice s přístavem, kam jezdí lodě z Krabi, Phuketu a Ko Lanta 
Viewpoint - nejkrásnější pohled na ostrov, z vesnice 350 schodů plus asi podobné převýšení po cestách (asi ½ h) 

o nejlépe osvětleno dopoledne, západ není vidět 
Pláž Long Beach = Hat Yao – krásná pláž, jemný písek, občas korály, výhled na Ko Phi Phi Leh 

o z přístavu 30 minut pěšky (nedoporučuji s krosnami, raději si zaplaťte longtailboat 50 THB/os. v roce 2004) 
o dobré možnosti ubytování 

Pláž Moody – nejlepší pláž z celého ostrova, pěkné útesy a korály, superjemný písek 
o 10 min. pěšky přes kopec z Long Beach, 40 min. pěšky z vesnice 
o ubytování zde není 

Pláž Runtee – lze sem dojít z vesnice přes Viewpoint (asi 30 minut), pak pralesem sešup dolů 20 minut 
o longtailboat z vesnice (od přístavu) 100 THB/os. (2004) 
o dobrá, ale menší než Moody, korály, horší písek 
o málo možností ubytování 

Bam Laem Tong – mořští cikáni 
 
Výlety po okolních ostrovech 
Phi Phi Leh (výlet longtailboatem – 3 hodiny – 700 THB/ 3 os., 900 THB/ 5 os. v roce 2004) – určitě doporučuji 

o Vikingská jeskyně – stalaktity, nástěnné malby, ale nepřístupná – vypadala ve výstavbě (2004) 
o zátoky Pileh, Loh Samah Bay – šnorchlování, nádherné ryby 
o pláž z filmu Pláž – vstup 20 THB (2004), krásná pláž, doporučuji i zajít dál do nitra ostrova – pěkné okolí 

Monkey Beach – nic zajímavého 
Bamboo Island – jen písečné pláže 
Žraločí ostrůvek – korály 
 
PHANG NGA 
• Zátoka s mangrovníkovými lesy a skalními útvary ostře vystupujícími z moře. Určitě si nenechte ujít. 
• městečko Phang Nga – 9 400 obyvatel (2004), 24 m.n.m. 
• výlet do zátoky z městečka na půl dne, lepší dopoledne – méně turistů 
• z Krabi nebo Ao Nang výlety s cestovkou (mikrobusem, celý den): 

o James Bond tour (850 THB/os. v roce 2004): Monkey Cave Temple, jízda po zátoce v longtail boatu, 
návštěva rybářské vesnice na vodě Panyi + oběd, James Bond Island 

o 3 in 1 (1350 THB v roce 2004): navíc jízda na slonech (asi 20 - 30 minut, cestovka tvrdila asi 40 minut) 
o 4 in 1 (1500 THB v roce 2004): navíc jízda kanoí (2 osoby + pádlující Thajec) po moři kolem ostrova Koh 

Tapu s mangrovníky, lze zaplatit i na místě za 300 THB/os. (2004) 
• absolvovali jsme 4 in 1 tour. Jízda na kanoi za to rozhodně stála, jízdu na slonech bych příště volil raději v jiném 

prostředí (v džungli na severu Thajska) a na delší dobu. 
• do Phang Nga se lze z Krabi dopravit i veřejným autobusem a jízdu po zátoce si zaplatit na místě, za jeden den 

se to však bez znalosti prostředí dá podle mne stihnout velmi obtížně. Cenově bude tato varianta asi výhodnější, 
prý však musíte ještě zaplatit vstup do národního parku (200 THB/osobu v roce 2004), který je u výletů v ceně. 

 
KRABI   www.krabi.sawadee.com 
• 24 100 obyvatel (2004), 2 m.n.m. 
• krabi = meč 
• městečko Krabi samo o sobě nenabízí žádné atraktivity, je však dobrým výchozím bodem pro cesty na pláže 

Ao Nang, Railae a Ao Phra Nang a je zde přístav, odkud jezdí lodě na Ko Phi Phi a Ko Lanta. 
• nejsou tu směnárny a banky zavírají brzy, nicméně kursy nabízejí naprosto srovnatelné s jinými místy v Thajsku  
• meziměstské autobusové nádraží je 4 km od města 
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Ubytování  
• +/- Chao Fah GH - Thanon Jao Fah – pokoj s příslušenstvím (studená voda) za 300 THB (2004) 
• + Ve městě – P GH – s WC – 125 THB/os. (2003) 
• +/- Ve městě – Lipstick GH – 75 THB/os. (2003) 
• Ve městě - Vieng Thong hotel – 155-7 Uttarakij Road, tel.: (075) 611-188 – hlavní hotel ve městě, levný 
• Ao Nang – Green Park Bungalows – bez WC – 120 THB/os. (2002) 
• Kolem pláže Ao Nang je dostatek možností k ubytování. Pláž Railae East je na ubytování i koupání ošklivá, pláž 

Railae West je hezká, ale ubytování je tu (oproti Krabi) velmi drahé. Na pláži Ao Phra Nang ubytovací možnosti 
nejsou.  

 
Atrakce  
Pláž Ao Nang – hlavní pláž Krabi – dlouhá, lemovaná obchůdky a restauracemi 

o jezdí odsud longtailboaty na okolní ostrovy a pláže 
o z Krabi 20 km, spojení zajišťují songthaewy za 20 THB/os. a cestu (2004), jezdí často 

 
Pláž Ao Phra Nang – nejhezčí v okolí (krasové útvary). Pěšky z East Railae. 

o jeskyně Phra Nang Nok a v ní svatyně ducha Phra Nang – jenom díra do skály 
Pláž West Railae – pěkná, široká, výhled na skály. Pěšky z East Railae. 
Pláž East Railae – užší, mangrové lesy, mělká voda a bahno, nevhodná ke koupání 

o longtailboat z Krabi 70 THB/os. (2004), každou hodinu, když je 6 zájemců i častěji, jede asi 30 – 45 minut 
o jeskyně Phra Nang Nai – velmi pěkná, velká, krasové útvary. Vstup 20 THB/os. (2004) 

Tham Phra Nang Nok = Princeznino jezírko - vysoko v útesech nad Ao Phra Nang, cesta dost drsná, 150 m.n.m. 
 
Hat Noppharat Thara – 18 km SZ od Krabi, 2 km pláž s přesličníky 
+ Wat Tham Sua – 8 km od Krabi do vnitrozemí = Klášter tygří jeskyně 

o chrám v jeskyni ve skalách, okolo soutěska, kde meditují a mají vydlabané příbytky mniši 
o super výhled z vyhlídky (1237 až 1272 schodů) 

+/- hřbitov lastur Su San Hoi – fosilní vápence, ale zpustlé 
NP Khao Phanom Bencha – 20 km severně od Krabi, místní bus, prales, zvířátka 
+ NP Tham Bokkhorani – 46 km směr Phang Nga – botanická, velké lotosové jezero s vodopádem 
 
Doprava:  
Doprava Jízda Cena Rok Poznámka
Loď Krabi - Phi Phi 9:00 10:30 14:30 1:30 h 200 THB 2004 P.P. Family
Loď Phi Phi - Krabi 9:00 13:30 15:30 1:30 h 200 THB 2004 P.P. Family
Loď Krabi - Lanta (Jam) 10:30 13:30 1:30 h 200 THB 2004 P.P. Family
Loď Lanta (Jam) - Krabi 8:00 13:00 1:30 h 200 THB 2004 P.P. Family
Loď Ao Nang - Phi Phi 9:00 1:30 h 300 THB 2004 P.P. Family
Loď Phi Phi – Ao Nang 15:30 1:30 h 300 THB 2004 P.P. Family
Loď Phi Phi - Phuket 9:00 14:30 1:30 h 350 THB 2004 P.P. Family
Loď Phuket - Phi Phi 8:00 13:30 1:30 h 350 THB 2004 P.P. Family
Loď Phi Phi - Lanta 11:30 14:00 2 h 200 THB 2004 P.P. Family
Loď Lanta - Phi Phi 8:00 13:00 2 h 200 THB 2004 P.P. Family
AC bus Krabi - Bangkok K.S. 16:00 15 h 300 - 450 THB 2004 P.P. Family
VIP bus Krabi - Bangkok K.S. 16:00 15 h 400 - 550 THB 2004
Minibus Krabi - Phang Nga 9:00 11:30 13:00 1:20 h 200 THB
Bus Krabi - Phuket 2:30 h 200 - 250 THB
Bus Krabi - Phang Nga Každou hodinu 36/52 THB 2001
Bus Penang - Hat Yai 5:00 8:30 12:00 4 h 25 MYR 2003 SE Express,225 km
Minibus Hat Yai - Krabi 7:00 11:00 15:00 4 - 5 h 104 - 250 THB Non AC - AC
Minibus Penang - Krabi 5:00 8:30 12:00 9 h 30 - 35 MYR 2004 Prodej na Lebuh Chulia
Minibus + loď Penang - Phi Phi 5:00 12 h 50 - 60 MYR 2004 Prodej na Lebuh Chulia
Longtail boat na Phi Phi Když jsou zájemci 0:10 h 50 THB 2004 Pier - Hat Yao
Longtail boat na Phi Phi Když jsou zájemci 0:20 h 100 THB 2004 Pier - Runtee
Longtail boat Krabi - Railae Každou hodinu 0:30 h 70 THB 2004

Odjezdy

 
  

Nedoporu čuji kupovat jízdenky na trasu Krabi – Bangkok u sou kromých spole čností  (Happy Travel, 
Songserm Travel v Grand Tower Hotel, P.P. Family Co. atd.). V autobusu spole čnosti P.P. Family nám b ěhem 
cesty p řehrabali a vykradli (z řejmě zaměstnanci spole čnosti) krosny uložené v zavazadlovém prostoru 
autobusu! Krom ě toho autobus zdaleka neodpovídal tomu na obrázku a  byl p řistaven k odjezdu z Krabi se 
zpožd ěním 87 minut.  
Lepší je jízdenku koupit přímo na autobusovém nádraží Baw Khaw Saw terminal (4 km od města, songthaew za 
7THB/os. v roce 1999) 
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BANGKOK  
 

• 6 416 200 obyvatel (2004), 2 m.n.m., průměrná teplota 32°C, založen jako hlavní m ěsto 1782 
• O Bangkoku jsme slyšeli hodně negativních zvěstí, nám však přišel jako atraktivní rozmanité město, které svojí 

živostí odpovídá počtu obyvatel. Na prohlídku jsou potřeba 3-4 dny. 
• Lauda Air – 33/33-4 Wall Street Tower, Thanon Surawong, 18.patro, místnost 1802 
• Úschovna zavazadel na letišti stojí 90 THB/24 hod. (2004), ve WTC je zdarma. Z letiště je místní telefon zdarma. 
 
Ubytování na Khao San Road nebo v okolí: 
V prosinci 2004 vykazovaly hostely velkou obsazenost. Nebyl problém ubytování najít, ale vyžadovalo to delší 
hledání a ne vždy nabídka zcela odpovídala našim představám. Nejlepší šance je před polednem, kdy už recepční 
vědí, kdo zůstává další noc. 
• +/- Peachy GH - Thanon Phra Athit – pokoj bez WC – 160 THB/pokoj (2004) 
• +/- My House GH - 37 Soi Chanasongkram Pha-Athit Road – pokoj bez WC – 250 THB/pokoj (2004) 
• + Nat II GH – Ulička navazující východně na Khao San – pokoj s WC – 240 THB/pokoj (2004) 
• +/- Nat GH – bez WC – 180 THB/pokoj (2003), ruší vedlejší disco 
• Sanghi GH – 250 THB/pokoj (2004) 
• 7GH – 250 THB/pokoj (2003) 
• Green GH – bez WC – 140 THB/pokoj (2002) 
 
Doprava 
Doprava po Bangkoku je pomalá a komplikovaná. Nejrychlejší je cestování po řece, metrem nebo Skytrainem. 
Metro a Skytrain je dražší než autobusy, ale systém je na rozdíl od autobusů přehledný. 
Taxi a tuk-tuk: 

o Taxi: nástup+2 km za 35 THB + 2 THB/km + poplatky za dálnici + čekání v zácpě 
o Tuk-tuk (kapacita až 3 osoby + pilot) by měl stát do 100THB za vozítko kamkoliv po vnitřním Bangkoku, dá 

se smlouvat (2004). Cenu je třeba dohodnout před nástupem, nepřistupujte na ceny typu 300 THB. 
o Po památkách se dá jezdit i za cenu 30 THB za vozítko a okružní jízdu (2004), pokud svolíte se zastávkou 

v krejčovství, ve zlatnictví apod. Koupit si nic nemusíte, naopak, když vidí, že asi nejste ta pravá klientela, 
z některých obchodů vás i slušně vyhodí. Takovéto tuk-tuky nemusíte hledat, najdou si vás sami. 

Dálková autobusová nádraží: 
o východní = Ekamai - Sukhumvit Rd. – jede sem bus č. 2 z Khao San (2003), dále bus 23,25,501,511,513 
o severní = Moh Chit - Kampheng Phet Rd. [satáný mó čít], jede tam AC bus 4,10,29 a normální: 

3,26,29,34,39,49,59,77,96,122,136,138,145,509,510,512,517,521, SkyTrain zastávka The Mo Chit. 
Na Khao San (k Democracy Monument) jezdí ze severního nádraží autobusy 3, 39 a 59 (2004). 

o jižní = Pin Klao - Nakhon Chai Si Rd. – jezdí sem bus 66, 503, 511 (2004) 
Po městě: 

o Neklimatizované busy stojí 4 THB, klimatizované 8-12 THB za os. a jízdu bez ohledu na vzdálenost (2004) 
o Na Khao San (Democracy monument) jezdí busy: 3, 15, 30, 39, 44, 47, 53, 59, 79, AC 11, 12 (v roce 2004) 
o Khao San – Patpong (2004): linka 53 (přes HuaLampong) a linky 15 a 30 (z Patpong na Khao San odjíždějí 

ze Silom Road směrem ven z města, pak otáčejí k Siam Centre, jezdí asi do 22 hodin) 
o Khao San – Chinatown – linka 53, ½ hodiny 
o BTS Skytrain = [rot faj fá] – 10-40 THB/os. podle délky jízdy (2004), jezdí 6-24, pěkný výhled 
o Metro [rot faj taj dyn] – jedna dlouhá linka – ceny zhruba jako Skytrain 

  

Bus 3 (4:30-22:00): NBT, Chatuchak, National Library, BangLamphu, Wat Phra Kao, National Museum, National Theatre, Grand Palace, 
City Pilar, Taksin Monument, Wat Suwan. 

Bus 29 (4:00-22:30): Thammasat, Don Muang, Chatuchak, Victory Monument, Hualampong. 
Bus AB39 (3:50-21:30): Rangsit, Chatuchak, Victory Monument, Phetcha Buri Rd., Democracy Monument, Ratchadamnoen Nai Rd., Wat 

Phra Kao, National Museum. 
Bus 59 (3:30-22:00): Rangsit, Don Muang Airport, Chatuchak Weekend Market, Victory Monument, Phetcha Buri Rd., Yommarat 

Intersection, Democracy Monument, Ratchadamnoen Nai Rd., Rachini Rd., Sanamluang. 
Bus 95 (3:40-22:00): Rangsit, Don Muang, Lak Si Intersection, Bangkhen Monument, Nawamin Rd., Ramkhamhaeng Uni. 
Bus 129 (4:10-22:00): Bangkhen Depot, Central Latphrao, Sukhumvit Rd., Samrong Nua Police Station. 
Bus 503 (4:15-20:30): Rangsit, Central Lat Phrao, Chatuchak, Victory Monument, Wat Phra Kao, National Museum, National Theatre, 

Grand Palace, City Pillar, Arun Amarin Bridge, Southern Bus Terminal. 
Bus 510 (4:00-22:30): Rangsit, Central Latphrao, Chatuchak, Victory Monument, Dusit ZOO, Vimanmek, Krung Thon Buri Bridge, Tak Sin 

Monument, Phra Padaeng Depot. 
  

 Nádraží Hualamphong: 
o bus 4, 7, 21, 25, 501, 511, 513. Na Khao San – městský bus č.53, jízda asi ½ hod. Je zde stanice metra. 
o cestovky před nádražím jsou špatné a nespolehlivé 
o kolem nádraží pozor na zloděje 

Lodě: www.chaophrayaboat.com 
o Chao Phraya River Express – D 6-18:40, 8-15 THB (2004), celá trasa trvá 1,5 hod. 
o se žlutou nebo žluto-oranžovou vlajkou je nejrychlejší, staví pouze na zastávkách označených touto vlajkou 

(12-15 THB za jízdu a osobu v roce 2004), normální bez vlajky staví všude (8-12 THB v roce 2004) 
o hodinová okružní jízda po kanálu 800 THB (2003), v Thonburi 350-450 THB (2001) 
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Bangkok - atrakce  
Nevěřte těm, co říkají, že některá památka je zavřená kvůli prázdninám a vezmou vás na jinou otevřenou. 
  

++ Královský palác (Velký palác) = Grand Palace – D 8:30-11:30,13-15:30 (16:30), 200 THB/os. (2004), na 2-3h 
 V době králových narozenin (5.-6.12.) je vstup do větší části komplexu zdarma. 

Obsahuje Wat Phra Keo (= chrám Smaragdového Budhy) – nejposvátnější thajská soška – 66 cm vysoká, 
objevena v 15. stol. – je vysoko a není moc vidět 

V areálu je vystaven model Angkhorwatu 
Kolem areálu jsou po celé délce ohradní zdi malby s výjevy z Ramajány 

+ Wat Pho (1832 – nejstarší v Bangkoku) – D 8-17, 20 THB/os. (2004), lodní zastávka Tha Tien, bus AC 8,12,44 
Obsahuje chrám ležícího Budhy, socha 46 m dlouhá, 15 m vysoká, monumentální 
Profesionální thajská masáž (300 THB/hod. v roce 2004) – odpoledne na východním konci areálu 

+ Wat Mahathat = Vznešeného památníku, D 9-17, zdarma 
založen kolem 1700, budhistická universita, trh s kořením 
AC bus 8 a 12, lodní zastávka Tha Maharat 

+ Wat Rajabophit – výzdoba podobná gotice, v roce 2004 opravován 
+ Wat Ratchapradit – menší a klidnější, ale velmi pěkný. Vstup z boku z úzké uličky. 
Lak Meuang = Městský pilíř – k založení města 1782 
Národní muzeum – 40 THB/os. (2004), otevřeno ST-NE 9–16 h 

Prohlídka s průvodcem 2 hod v AJ, start 9:00 (9:30), ve ST a ČT, zdarma 
Část paláce z r. 1782 

Sanam Luang = Královské pole – dnes park – velká zelená plocha 
  
++ Wat Arun = chrám ranních červánků, 20 THB/os. (2004), D 8:30–16:30 (17:30), na protějším břehu řeky 

v khmerském stylu, z 1. pol. 19. století, obložený glazovanou keramikou, krásný 
věž Prang 79 m – vyhlídka, ale nelze vylézt až nahoru 

  
+ Zlaté návrší – 10 THB/os. (2004), D 8-17, bus 11 a 12, naproti Wat Rachanada 

umělý pahorek 78 m vysoký, super výhled 
+/- Wat Saket – pod zlatým návrším, ubytovny mnichů 
+ Wat Rachanada – pol. 19. století, s mnoha věžemi, uvnitř chodby jako bludiště 
+ Wat Suthat a Velká houpačka – 20 THB/os. (2004) – pěkný uzavřený areál, mnišky 
- Monument demokracie – 1932 = 2475, art deco 
  
+ Palác Vimanmek – velmi pěkný komplex v zahradách  www.wimanmek.com 

největší dům na světě z teakového dřeva, postaven 1868, přesunut z Ko Si Chang v roce 1901 nebo 1910 
D 9:30–16 h, v ceně ke Královskému paláci, samostatně 100 THB/os., 20 THB/os. studenti (2004) 
prohlídka v AJ každou ½ hod. 9:30-15, trvá 1hod., z centra s cestou a prohlídkou na ½ dne 
představení thajských tanců v 10:30 a 14:00, zdarma (2004), trvá ½ hod., vyplatí se stihnout - pěkné 
ke vstupu do paláce se vyžaduje dlouhé oblečení nebo půjčují za zálohu sukně 
jede sem autobus 10, 12, 16, 18, 28, 56, 108 

- Královské sloní museum – v ceně k Vimanmeku, ale nic moc tam není 
+ Wat Benchamabophit = Mramorový chrám, D (8) 9–17 (17:30), ulice Sri Ayuthaya, 20 THB/os. (2004), bus 3,5,72 

1900 AD, zdobeno bílým mramorem 
- ZOO v Dusitu – nic moc 
+/- Wat Indraviharn – moderní, 32 m socha stojícího Budhy 
  
Wat Traimitr = chrám zlatého Budhy, zdarma (2004) – největší zlatý Budha na světě (5,5 tuny zlata) 

chrám nic moc, socha dobrá 
China Town – kolem ulice Charoen Krung a Yoowarat, obrovské tržiště s úzkými uličkami plnými lidí 

Na konci ulice Yoowarat je ulička Sampeng Lane = Soi Wanit – z ní pokračuje ulice Pahurat (indická) 
  
Siam centre a MBK Center – obchodní domy, jede sem BTS Skytrain 
Park Lumphini – velký, s jezerem, ale nic super. Thajci tu kolem 18 h cvičí aerobik – legrační podívaná 
Patpong – noční čtvrť kolem Silom Road – v uličkách Patpong 1 a Patpong 2, blízko parku Lumphini 
Hadí farma = Pasteurův institut - křižovatka Rama IV. Road a Henry Dunaut Road 

PO-PÁ 8:30-15:30, SO+NE 8:30-11, představení v 11 a 14h (14:30), SO a NE jen v 11h, 70 THB/os.(2003) 
  
+ Trh u Wat Bowonniwet (severně od Khao San Road) – jiné zboží než na Khao San, více pro domorodce 
+/- Trh Chatusak – spousta obchůdků, SO-NE 6–18 h, hodně na severu – nádraží Bang Seu 
  
Postmoderní architektura – kolem ulic Sathorn Sai a Silom Road – celkově nic moc 

Budova Thai Airways = sloní budova, Thai Wah II Tower 
Bank of Asia = Robot Building – moc robota nepřipomíná 

  
Royal Barge museum – nemá smysl 
Ratchadamnoen stadion – Thai box – 200 THB/os. nejlevnější vstup 
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Bangkok - doprava z a na letišt ě: 
o vlakové nádraží u letiště je hned za dálnicí přes pěší most (cedule Airport hotel) 
o vlak letiště – HuaLamphong – 5 THB (2003) ve 3. třídě, 45 min.  
o mikrobus Khao San – letiště: 60 THB (2004), asi 1 hodinu 
o Z dálnice před terminálem 1 (přístup na zastávky po pěším mostě přes dálnici) – autobusy č. 29 a možná č. 10 

(na HuaLamphong), za 4 THB (bez AC) nebo 16 THB (AC) – s jedním přestupem. 
o V non AC busech nejsou povolena velká zavazadla 
o Z letiště AC bus 59 za 20 THB (2004) přímo na Khao San, asi 1,5 hod, staví mj. u Democracy monument 
o Z letiště jezdí městské autobusy č. 29, 59, 95, 510, 513 (v roce 2004) 
o Letištní autobusy (zastávky označeny BUS AIRPORT): 100THB/cestu (2004). 

o Zastávka je před příletovým terminálem, cesta do centra min. 40 min, interval 15-45 min. Jezdí (5) 6 – 23 (24) hod. 
o bus A2 (staví před halou) z letiště přímo na Khao San 
o AB1: Don Muang-Silom Zastavují: Dindaeng Road, Ratchaprarop Road, Pratunam, Ratchaprasong, Lumphini Park, 

Silom Road, Surawong Road, Charoen Krung Road. 
o AB2: Don Muang-Sanam Luang Zastavují: Dindaeng Road, Victory Monument, Phayathai Road, Phetchaburi Road, Larn 

Luang Road, Democracy Monument, Banglamphu (Khaosan Road), Sanam Luang. 
o AB3: Don Muang-Thonglor (Sukhumvit Soi 55) Zastavují: Sukhumvit Soi 3- 4 (Nana), Soi 5- 8, Soi 11, Soi 14- 15, Soi 19, 

Soi 20- 22, Soi 23, Soi 24, Soi 32/1- 33, Soi 63 (Ekamai), New Phetchaburi Road, Soi Thonglor. 
o AB4: Don Muang-Hua Lampong Zastavují: Ploenchit Road, Siam Square, Samyan, Hua Lampong 

  
AYUTTHAYA   
• 77 100 obyvatel (2004), 86 km od Bangkoku, 14 m.n.m., UNESCO 
• Chrámy v městě Ayutthaya jsou zcela odlišné od chrámů např. v Bangkoku a proto se určitě vyplatí strávit zde 

jeden celý den, na prohlídku většiny chrámů jsou potřeba 2 dny. Z Bangkoku levná a rychlá doprava vlakem. 
• Dojem poněkud kazí současné město, které ruiny obklopilo. 
• Jednotlivé prodávané mapy i mapy z guesthousů (GH) se dost značně liší navzájem i od skutečnosti. 
• Centrum království 1350 – 1767, 33 králů, zničeno Barmánci, v té době měla asi 1 milion obyvatel. 
• Ostrov 3 x 1,5 km, hradby původně 12 km, dnes v ruinách. 
• Do některých chrámů se platí vstup, většinou 30 THB/ osobu (2004). 
• kolo 40 THB/ den (2004) 
• batohy lze nechat na informacích na nádraží 
  
Ubytování  
• + Nop GH – naproti nádraží, v ulici směrem k přívozu přes řeku (přívoz 1 THB nebo 2 THB/cestu v roce 2004) 

150 THB/pokoj bez WC (2004) – pokoje čisté, s okny, koupelny jsou už horší 
• sousední GH má mnohem horší pokoje za stejnou cenu 
• + PU GH byl kompletně přebudován a přejmenován na UP GH, nabízí pokoje pouze s koupelnou v cenách od 

300 THB/pokoj (2004) 
• guesthousy v okolí UP GH nabízí podobnou kvalitu za podobné ceny, tj. výrazně dražší než GH u nádraží 
• Ayuthaya GH – 16/2 Chao Phrom Rd., tel.: 251-468, čistý – 200 THB/pokoj (2002) 
 
Atrakce 
Wat Ratchaburana – 1424, 30 THB/os. (2004) 
 Slušně zachovalý, velmi pěkný 

Lze se podívat i do krypty (v Phrangu, v ceně vstupného), ale jsou tam pouze nic moc zbytky maleb 
Wat Mahathat – 1374, 30 THB/os. (2004), 8-16:30 h, večer osvícen 

Velmi rozlehlý, ale dost zničen 
Skvělá zarostlá hlava Budhy 

Wat Phra Ram –1369, 30 THB/os. (2004) 
Velká zachovalá centrální věž Phrang 

Wat Phra Sri Sanpet – 1448, 30 THB/os. (2004) 
3 věže v řadě, největší chrám v Ayutthaye ve své době, rozsáhlé ruiny paláců 

Viharn Phra Mongkon Bopit – moderní budova v tradičním stylu, velký bronzový Budha, nic moc 
Wat Phra Meru – 1564 – nezničen Barmánci, 20 THB/os. (2004) 
 Vyřezávaný strop 

V zahradě super strom vyrůstající z ruiny chedi 
Wat Khok Phaya – blízko Wat Phra Meru, u řeky – slušně zachovalý, zdarma 
Chedi Suriyothai – 1548 – nijak zvláštní 
 
Wat Kasatthirat – rozsáhlý komplex mimo centrální ostrov 
Chan Kasen Palace = National Museum – 30 THB/os.(2001), ST-NE 9-12 h,13-16 h 

postaveno v 17.stol., zlaté poklady 
Wat Phanam Choeng – na břehu řeky, z roku 1324, asi khmerský, postaven před založením města 
Wat Yai Chai Mongkhom – ve srílanském stylu 
Wat Chaiwattanaram – barmský, napodobenina Angkor Watu 
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LOPBURI  
• 54 800 obyvatel (2004), 217 700 (1999, distrikt), 6 m.n.m. 
• Památky podobné jako v Ayutthaye, některé i starší, více khmerských. Vše zajímavé se dá obejít pěšky za 3-4 h. 

Doporučuji sem zajet nejen kvůli památkám, ale i kvůli opicím, které v hojném počtu volně pobíhají po městě. 
• Z Bangkoku levná a rychlá doprava vlakem. 
• Staré chrámy jsou mezi novými budovami. Nové město založeno kolem 1940 za tratí, prý je totálně nezajímavé. 
  
Doprava  
• vlak z Lopburi směrem Ayutthaya odjíždí (2004): 7:00,8:00,9:00,9:30,11:15,12:50,14:40,17:10,18:30 
• cena za trasu Lopburi – Ayutthaya: 13 THB (2004), případně plus příplatek za Rapid train 20 THB (2004) 
  
Ubytování 
• + Nett Hotel – 80 THB/os. (2003) 
• Asia Hotel – 1/7-8 Surasak Rd., tel.: 411-892, naproti vchodu do Naraiova paláce 
  
Atrakce 
Palác krále Naraie (17.stol.) – rozsáhlý komplex s částečně zachovalými stavbami v parkovém prostředí. 
Wat Phra Si Ratana Mahathat – khmérský, 12. století – slušně zachován, vstup 20 THB/os. (2004) 
Phrang Sam Yot – pěkná trojice věží v Khmérsko-Lopburi stylu, 20 THB/os. (2004), za chrámem sídlí tlupa opic. 
San Phra Kan – 10. stol. – moc z něj nezbylo, ale je plný drzých opic, které tu mají i bazének, kde se koupou. 
  
CHIANG MAI   
• 170 326 obyvatel (2004), 295 m.n.m. 
• Čtvercový příkop kolem starého města, vstup 5 branami, přes 300 chrámů. 
• Druhé největší thajské město, ale oproti Bangkoku působí dojmem velké vesnice. Počet chrámů je opravdu 

úžasný, doslova na každém rohu tady narazíte na chrám. Na prohlídku těch základních stačí jeden den. 
• Chiang Mai je výchozí místo pro jednodenní i delší výlety po okolí. 
• Ceny ubytování vzhledem ke kvalitě jsou zde nejlepší, co jsme v Thajsku viděli. 
  

Doprava 
• Vlak z Chiang Mai do Bangkoku odjíždí (2004): 6:55 (příjezd do Bangkoku 21:20), 8:30 (20:20), 16:00 (6:05), 

16:45 (6:25), 17:50 (7:00), 20:30 (8:25), 21:50 (12:30) 
• Vlak z Bangkoku (HuaLamphong) do Chiang Mai odjíždí: 6:00 (20:55), 8:30 (19:45), 14:30 (5:35), 18:00 (6:50), 

19:25 (7:20), 19:40 (8:55), 21:30 (11:50) 
• Náš vlak odjel z Chiang Mai se zpožděním 50 minut, v průběhu cesty ho však dohnal a do Lopburi dojel přesně. 
• Autobusové spojení s Bangkokem je časté, autobusy jezdí z Bangkoku ze severního nádraží. V Chiang Mai jsme 

viděli nabídky na jízdenku autobusem do Bangkoku od 130 THB (2004). 
  

• Autobusové nádraží Chiang Mai Arcade bus Terminal = New Terminal na Thanon Kaew Nawarat 
 Songthaew nebo tuk-tuk z centra za 60 THB (2004) za vozítko, pěšky je to daleko. 
• Po městě songthaew za 10 nebo 20 THB/osobu podle vzdálenosti (2004). 
• Některé songthaewy nemají pevnou trasu, přizpůsobují ji podle potřeby cestujících. 
• Po městě tuk-tuk na kratší vzdálenosti 30 THB, delší až 60 THB (2001) 
• Dobré na projetí města je kolo za 30-50 THB/den 
• Motorka: 150 + 50 (pojištění) THB/ den (2002), 200 THB/ den v Eagle GH 
  
Ubytování 
• Daret's GH - u Thapae Gate – 150 THB za pokoj s koupelnou s teplou vodou (2004) 
• Eagle GH – 120 THB/pokoj (2002) 
• + Naghon Hotel – 150 THB/pokoj (2004) – dobrý, ale nemá úschovnu zavazadel 
• Thai Charoen – 164-6 Thapae Rd., tel.: 236-640, levný, hlučný 
• Top North GH – 15 Soi 2 Moon Muang Rd., tel. 213-900, typický pension 
 
Atrakce 
+ Wat Chedi Luang – zbytky masivní chedi z roku 1441, částečně opraveno – velmi pěkné 
Wat Chiang Man – 1296, nejstarší ve městě  
Wat Phra Singh – dřevěná knihovna, chrám 1345, velké chedi, vzadu Phra Viharn Lai Kam v severském stylu 
+ Wat Prasart – střecha z tmavého dřeva – jednoduchý, ale pěkný 
+ Wat Chiang Yuen – barmský styl – velká bílá, bohatě zdobená věž 
Wat Chet Yot – kopie chrámu Pagan v Barmě, který je kopií chrámu v Indii 
Noční trh 
   

Doi Suthep – výhled na město z 1056 m.n.m., hora 1676 m.n.m., často mlha 
  songthaew z Chiang Mai za 30 THB/os. a cestu (2002), serpentiny 13 km 
  + chrám Wat Phra That Doi Suthep – založen 1383, do chrámu 306 schodů 
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DOI ITHANON (národní park) 
• Určitě doporučuji alespoň jednodenní výlet do tohoto národního parku. Jsou zde krásné vodopády, lze vyjet na 

nejvyšší horu Thajska a projít se vysokohorským pralesem. 
• Cestovní kanceláře v Chiang Mai pořádají jednodenní výlety mikrobusy za 800 – 1000 THB/osobu (2004). 

Program bývá stejný, dejte si však pozor, které vodopády uvidíte. Někteří průvodci vás rovněž provedou 
vesnicemi horských kmenů (kmeny Karen a Hmong – vypadá to ale jako lidská ZOO), někteří jen ukáží z dálky 
jejich vesnici. V ceně výletu bývá oběd a vstup do NP. 

• Samostatně lze jet autobusem z Chiang Mai do Chom Thong (20 THB/os. v roce 2003), pak songthaew 
k vodopádu Mae Klang (15 THB/os. v roce 2001) a pak songthaew na vrchol (30 THB/os. v roce 2001), nebo 
rovnou Chom Thong – vrchol Doi Ithanon (100 THB/3 osoby v roce 2003) 

• Dá se jet i autem nebo na motorce po silnici číslo 108 směrem k Chom Thong, odbočit na 57. kilometru před 
Chom Thong doprava na silnici č.1009, na 31. kilometru této silnice se nachází centrála parku (a pokladna). 

• v Chom Thong je pěkný chrám Wat Phra That Si Chom Thong (1451, 1516) 
• Ve vyšších nadmořských výškách je zima (ráno i k 0 stupňů, přes den 10 – 15 stupňů) – teplé oblečení 
• vstup do NP 200 THB/os. (2004), 20 THB/motorka (2002),  D 6–18 h 
  
Nejvyšší hora Thajska Doi Ithanon – 2565 m.n.m. – nahoru lze vyjet autem, z vrcholku není nic vidět 

Na vrcholku je kromě spousty turistů stůpa Chao Intharawichayanon – malý oltář, kde se domorodci modlí. 
Vodopád Mae Klang Falls – široký vodopád padá přes velké kameny. Lze vylézt nahoru. Doporučuji shlédnout. 
Vodopád Wachirathan - vysoký, lze vyjít kolem něj nahoru. Nejhezčí vodopád v národním parku. 
Vodopád Siriphum – na 31. kilometru silnice Chom Thong – Doi Inthanon, dívá se na něj z protisvahu. Jsou i lepší. 
Napamaytanidol Chedi a Phra Mahatad Napaphon Bhumisiri - na 41. kilometru, kousek pod vrcholem. 

Dvě chedi postavené na počest 60. narozenin krále Bhumipola a královny Sirikit. 
Okolo jsou upravené zahrady s pěknými výhledy do krajiny. 

Jeskyně Brichinda – vápencové jeskyně, krásný vstupní sál a věž. Druhá místnost otevřená, bez stropu. 
  
Park nabízí celkem 4 různé stezky pro pěší turisty: přírodní stezka Ang Ka, přírodní stezka Gew Mae Pan, přírodní 

stezka na 38. km, přírodní stezka Klum Namtok Mae Pan. 
Stezka Ang Ka – kousek pod vrcholem, okruh asi na 20-30 minut. Vysokohorský prales se prochází po chodnících. 

Doporučuji, velmi pěkné (i když v Cameron Highlands je to hezčí a bez turistů). 
Stezka Gew Mae Pan - jedna z nejkrásnějších a nejzajímavějších procházek. Trasa začíná nedaleko 

Napamaytanidol. Část cesty vede skrz stále zelený les, dále podél řeky a kaňonu Mae Pan. Délka asi 2h. 
  
Vodopád Mae Ya – pravděpodobně nejvyšší v Thajsku, 120/280 m, rozvětvená kaskáda vody. 
 Na cestě z Chom Thong do NP odbočit doleva, není přímo v areálu NP. 
 
 
CHIANG RAI  
• 60 200 obyvatel (2004), 172 300 (1999, distrikt), 429 m.n.m., založeno 1262 
• Malé město s chrámy podobnými jako v Chiang Mai. Na jejich prohlídku stačí max. jeden den. Město je skvělým 

výchozím bodem pro výlet do oblasti Zlatého trojúhelníku. 
 
Ubytování 
• Boonbundan GH - 1005/13 Jedyod Road, blízko Wat Jet Yot – 250 THB/ pokoj s koupelnou s teplou vodou, 

150 THB/ pokoj se studenou vodou (2004) 
• Golden Triangle Inn – 590 Phaholyothin Rd., tel. 711-339 
 
Atrakce 
Wat Phra Kaew – Lanna styl, 14. století, je zde umístěna kopie sochy smaragdového Budhy 
Wat Phra That Doi Chom Thong – chrám na kopci s věží z 10. století, je od něj trochu vidět do krajiny 

sám o sobě nic extra, ale jde se k němu kolem chatrčí domorodců. 
 
Doprava  (vše 2004) 
Bus Chiang Rai – Chiang Mai: Fan 77 THB,  AC 139 THB, VIP 216 THB. Odjezdy mezi 6:30 a 17:30, jízda 3-4 hod. 
Bus Chiang Rai – Mae Sai: 25 THB. Odjezd mezi 6:00 a 18:00 každou čtvrthodinu, jízda 1,5 hodiny. 
Bus Chiang Rai – Chaing Saen: 25 THB. Odjezd mezi 6:00 a 18:00 každou čtvrthodinu, jízda 1,5 hodiny. 
Bus Chiang Rai – Chaing Khong: 42 THB. Odjezd mezi 7:00 a 17:00 každou hodinu, jízda 3 hodiny. 
Songthaew Mae Sai – Zlatý trojúhelník: 30 THB, 9–15 hod., jízda ½ hod., potom jako taxi za 300 THB/songthaew. 
Songthaew Zlatý trojúhelník – Mae Sai: 30 THB, 7–13 hod.!, jízda ½ hod., potom jako taxi za 300 THB/songthaew. 
Malá loď Chiang Saen – Zlatý trojúhelník nebo zpátky se zastávkou na ½ hodiny v Laosu: 450 THB/ 3 osoby, jízda 

asi ½ hodiny. Lze jet songthaewem za asi 30 THB/osobu, jízda asi ¼ hodiny. 
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OKOLÍ CHIANG RAI  
Do oblasti Zlatého trojúhelníku pořádají CK z Chiang Rai jednodenní výlety za cenu asi 600 THB/osobu (2004). 
Oblast lze velmi dobře prozkoumat i za pomoci hromadné dopravy (viz výše). Výlet Chaing Rai – Chaing Saen – 
Laos – Zlatý trojúhelník – Mae Sai – Chaing Rai nebo opačně se dá stihnout za jeden den. 
 
+ Chiang Saen  – malé městečko na břehu Mekongu, na prohlídku stačí hodina (pouze jedna ulice). 
 Skvělé památky z 12. – 14. století, např. Wat Chedi Luang 
 Přejít do Laosu se zde nedá 
+ Laos – ostrov Donexao  – zastávka při cestě malou lodí z Chaing Saen do Zlatého trojúhelníku 
 Vstup na ostrov 20 THB/os. (2004) 
 Prodávají se zde suvenýry z Laosu, lze platit THB 
+ Zlatý trojúhelník  – soutok řek Ruak a Mekong, hranice Thajska, Myanmaru (Barmy) a Laosu, ale nejde přejít 
 Kromě výhledu a tržiště zde prakticky nic není 

Nejlepší výhled je z vršku u chrámu Wat Phra That Phu Khao 
Opium muzeum – nic moc 

+ Mae Sai – 21 000 obyvatel (2004), 62 km od Chiang Rai, 393 m.n.m. 
 Příhraniční město, velké tržiště a pár nezajímavých památek. 

Most do Myanmaru (města Tachilek) – bez víza do Myanmaru lze na max. 1 den přejít při předložení kopie 
pasu (lze pořídit na místě) a zaplacení 5 USD + 100 THB (2004). 

Skvělý výhled do Thajska i Myanmaru je od chrámu Wat Phra That Doi Wao 
+/- Chiang Khong  – přechod do Laosu, pěkný chrám Wat Luang 
+/- Doi Mae Salong  (hora a pěkné scenérie) a Doi Tung  (královská vila s květinovou zahradou) 

30 a 40 km od Chiang Rai 
Zalesněné vrcholky, cesta přes horské kmeny 
Super výhled do Barmy a Laosu 
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OKOLÍ BANGKOKU  
 
Krokodýlí farma v Samut Prakarn  – bus z Eastern bus terminal - 20 THB, vstup 300 THB (2003) 
  
Ancient City (Muang Boran)  – 80 kopií nejznámějších thajských staveb, 33 km od Bangkoku, D 8:30–17:30 h 
  
Safari World v Minburi  – výlet s CK, 750 THB/ os. (2003), 45 km V od Bangkoku, cesta 1 hod. z okraje Bangkoku 
• Spousta zvířat, málo druhů, spousta show, vstup 400 THB/os. (2001), D 9-17 
• Jede sem bus 26 od Victory Monument, pak songthaew 
  
Samphran  – ZOO, sloni, krokodýli, 30 km západně od Bangkoku, D 8:30 – 18 h, představení D 14:45 h 
• Růžová zahrada, vesnice lidové kultury 
  
Národní park Khao Yai  (= Velká hora) - vstup 200 THB/os., 140 km od Bangkoku 
  
Nakhom Pathon  56 km Z od Bangkoku, 46 400 obyvatel (2001), nejstarší město v Thajsku 
• nejvyšší budhistická svatyně na světě – klášter Pra Pathom – 127 m vysoká věž, vstup 20 THB 

pěkná, obložená oranžovými dlaždicemi, původně ze 6. stol. 
• bus z jižního autobusového nádraží, (5:45) 7-21:10 (22:30), jezdí každých 10 min.,jede hodinu,20-25 THB (2001) 
• busem jet novou cestou [saj maj] 
• vlak 10 THB (2001) z nádraží v Thonburi (za městem, tam jede náklaďák), jízda celkem 2h 
  
Damnoen Saduak  – plovoucí trh 
• bus č.78 z jižního autobusového nádraží, AC 65 THB (2003), každých 20 min., první jede 6:20, jede 2 hodiny 
• loď usmlouvána na 400 THB na 1,5 h (2003) 
  
PHITSANULOK  
• 82 400 obyvatel (2001), 100 300 (odhad 2004) 
 
Atrakce 
+ Wat Phra Sri Ratana Mahathat = Wat Yai – ST-NE 9-16, zdarma, vyžaduje se dlouhé oblečení 
 Pěkný interiér 
 Vedle jsou podobné Wat Ratburan a Wat Nang Phaya 
Wat Chulamani – 5 km J od města, částečně spadlý 

Jede tam bus č.5 za 4 THB (2001) 
 
Ubytování 
• Ratchaphruk – 99/9 Phra-Ong-Dum Rd., tel. 258-788 
• Thep Nakhon – 43/1 Srithamma Traipidok Rd., tel. 258-507 
• Indra – 103/8 Srithamma Traipidok Rd., tel. 259-188   
  
SUKHOTHAI  = úsvit štěstí = červánky radosti 
• UNESCO – 70 km2, centrum 6 km2, celkem 5 částí, 200 zřícenin 
• jako hlavní město založeno 1238 
• 427 km od Bangkoku, 350 km od Chiang Mai 
• bus sem jede ze Severního nádraží v Bangkoku, AC bus z Chiang Mai stojí 171 THB (2004) 
• z Nové Sukhothai do historického parku - pick-up za 10 THB/os. 
• vstup do centrální zóny 40 THB/os. (2002), do dalších 4 zón každá za 30 THB/os. (2001) 
• v polovině listopadu (při úplňku) festival Loy Krathong – pouštění lotosových květů 
 

Ubytování 
• - Yupa GH v nové Sukhothai – 50 THB/os. (2003) 
• + Jarapong – 30m od Yupa směrem k řece – 50 THB/os. 
• Chinawat hotel – 1-3 Nikon Kasem Rd., tel. 611-385 
 
Atrakce 
Wat Mahathat 
Wat Sra Sri 
Wat Sri Sawai 
Wat Sri Chun – s halou uprostřed, kde sedí Budha 
Pra That Luang – dřevěný, hodně starý a zachovalý 
+ Wat Phra Phai Luang - khmerský - 10 min. chůze od severní sukhothaiské brány 
Wat Trapang Thong – malý, uprostřed jezera s lotosy 
Wat Chang Lom – 1 km od hlavního vstupu, hlavní chedi nese 36 soch slonů 
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OKOLÍ CHIANG MAI  
  
Sloní safari – 30 km severně, 800 THB/den (2004) – orchidejová farma, motýlí farma, sloní představení a jízda na 

slonech, bamboo rafting (nic moc), jízda volským povozem 
Sloní farmy – 14 km po silnici č. 1096, show v 8:00, 9:40 a 13:30 h, ale ne jízda 
  Nejlepší je Measa Elephant Camp 
Pui Village – 20 km od Doi Ithanon – divadlo pro turisty 
  
Sloni u Lampangu – u Highway 11, 38 km západně od Lampangu 
  Svezení asi ano 
 Představení 9:30–11, SO–NE 14 h 
 
KHORAT  
• 200 000 obyvatel 
  
Ubytování 
• Siri Hotel, 688-690 Pho-Klang Rd., tel. 242-831, levný, dobrá poloha 
 
Atrakce 
++ Phanom Rung – Prasat Hin Khao – 120 km V od Khoratu, D 8-17 h, nejlepší před 10 ráno – dobré světlo na foto 

největší a nejlépe rekonstruovaný khmerský komplex v Thajsku, na návrší, promenáda k chrámu 
10.-13. století (hlavně 1113-1150) 
doprava z Khorat: bus do Ban Ta-Ko a pak songthaew 

+ Prasat Muang Tam – 10.století – rozbořen, chrámový komplex na kopečku, D 8-17 h, 120 km V od Khoratu 
 

+ Prasat Phanom Wan – malý, D 8:30 – 16 h 
++ Phimai – nejrozlehlejší khmerský komplex mimo Kambodžu, 20 THB (2001), 11.století, na ostrůvku, D 8:30–16h 

nejlepší ze všech 
 
KO SAMET  
• 4 hodiny bus z Bangkoku – východního nádraží do Ban Phe u Rayong, pak lodí 
 
KO SI CHANG  
 
Doprava 
Bus z východního nádraží v Bangkoku nebo z Pattayi do Si Racha (105 km z Bangkoku) 
Lodě ze Si Racha na Ko Si Chang jezdí každou hodinu 
 
Atrakce 
Prázdné pláže vhodné ke šnorchlování 
Vápencové jeskyně 
Čínský chrám na skále nad mořem 
 
PETCHABURI  
• 126 km od Bangkoku 
 
Phra Nakhon Khiri - chrám a stůpa na kopci, spousty opic, super výhled, lze lanovkou 
Khao Luang - jeskynní chrám 3 km od kopce 
 
Ubytování 
GH u říčky Rabieng Rimnum – 60 THB/os. (2001) 
 
HUA HIN 
• 240 km od Bangkoku, 60 000 obyvatel, rozlehlejší než Cha-Am 
• bus z Bangkoku z J nádraží v Thonburi (Phra Pinklao Road), 4 hod. jízdy, mezi 6-18 h, 92 THB (1996) 
• vlak z Hualampong – 4 hodiny, 7x denně 
• vlny, ostré útesy 
 
Ubytování 
• Relax GH s WC za 100 THB/os. (2003) 
 
Atrakce  

Khao Takiab Hill – kopec s chrámem, výhledem a opicemi 
Palác Marukkha Thaiyawan – u letiště, bývalé královské sídlo, celý ze dřeva 

vstup 120 THB (2001), ale usmlouváno zdarma 
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KO SAMUI  www.samui.sawadee.com 
• 247 km2, 37 000 obyvatel, kokosové plantáže (2 mil. kokosů měsíčně se vyváží do Bangkoku) 
 

Doprava 
• okružní silnice dlouhá 58 km 
• Express loď  ze Surat Thani – 2,5 hodiny, jet boat – 1,5 hodiny 
 

Atrakce 
Město Naton – přístav 
Nejlepší pláže Lamai Beach (výhled na skaliska) a Chaweng Beach (dlouhá 6 km) 
Pláže Mae Nam (ne tak pěkná, ale výhled na Ko Phangan, klidná), Bangrak (levné ubytování, špinavá), Bophut 
Hat Thong Son – zátoka s výhledem na Ko Phangan 
Vodopády Hin Lat u Na Thon (horší) a Na Muang na jihu, Na Muang II (lze v něm plavat) 
Chrám Khunavam – mumie mnicha 
 
KO TAO  
Hodně korálů, špatné koupání 
 
HAT YAI  
• 143 600 obyvatel (1999, město), 154 300 (1999, distrikt), 191 500 (odhad 2004) 
 

Ubytování  
• +/- TN Hotel u nádraží – 90 THB/os. (2003) 
• Cathay GH – dormbed – 100 THB/os. (2003) 
 

Doprava 
CK Chaw Weng Tours je podvodná, nejezdit s nimi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELEFONOVÁNÍ  
 
Tarif Země Operátor Odchozí Příchozí SMS
Eurotel Singapur 124,7 113,3 20,4
Go Malajsie 124,7 113,3 20,4

Thajsko 124,7 113,3 20,4
Eurotel Singapur Starhub, SGP-05 28,5 100,4 4,7
tarif Singapur ST-PCS, ST-GSM-PCS 65,4 107,6 8,2

Malajsie Všichni 132,7/88,5 124,2 11,8
Thajsko Všichni 49,0/43,3 129,2 11,5

Oskar Singapur Singtel = ST-GSM-SGP = 525 01,525 02 54,2 49,4 8,0
Slyším Vás Malajsie Maxis = 502 12 115,7 95,2 10,3

Thajsko Total = WP 1800 = 520 18, Orange = 520 99 46,0/40,6 114,1 10,8

Ceny v Kč včetně DPH za 1 minutu nebo 1 SMS, ve špičce / mimo špičku
Stav k 11/2004 dle stránek operátorů
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VÍDEŇ – současná architektura  
• Vlak S7 z/na letiště – 3 Euro jedna cesta (nebo příplatková jízdenka 1,5 Euro k denní jízdence) 
• Metro – 1,5 Euro/1 cesta, 5 Euro/24 hod 
 
+ Plynojemy  

Do provozu 1899, znovuotevřeny 2001 
Výška 72,5m 
Gazometry A, B a C otevřeny PO-NE 8-01; obchody od 9:30, v SO od 10:00; zábavní centrum PO-NE 9-02 

Donau City  – U1 - Kaisermőhlen 
IZD Tower – výšková administrativní budova 
Bydlení dále od stanice metra 

+ Urban Loritz Platz  – náměstí, knihovna (2001) a využití oblouků pod tramvajovou tratí 
Museums Quartier 
Památník Holocaustu – Judenplatz 
Wienerberg  – Twintowers – Wienerbergstrasse 11 (Fuksas, 2001) 
Compact City  – Donaufelder Strasse 101 (Atelier BUS, 2001) – kombinace bydlení a práce 
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ZDROJE 
 
Knihy 
Lonely Planet – Thailand, anglické vydání 1999 a 2001 
Lonely Planet – Southeastern Asia on a Shoestring, anglické vydání 2001 
Thajsko – průvodce, Ikar Praha, 2002 
Thajsko – průvodce, Marco Polo 
Thajsko a Malajsie vlastními silami, Koudelka V., Votobia, 2001 
 
Obecné informace 
www.sopka.cz 
www.thajsko.com 
www.passplanet.com 
www.alive.cz/travelmax 
www.krabi.sawadee.com 
www.phi-phi.com 
www.mzv.cz 
www.esotravel.cz 
www.eurotel.cz 
www.oskar.cz 
 
Cestopisy 
www.travell.cz/malajsie_cestopis.php 
kasp.cz/malajsie/malajsie.html 
www.ms.mff.cuni.cz/~mirovsky/cestovani/index.html 
thajsko.kalime.cz/ 
www.sweb.cz/petr.hladny/th_info.htm 
www.miras.cz/cestovani/thajsko-laos-itinerar.php 
 
Doprava 
www.seat61.com 
www.ktmb.com.my 
www.railway.co.th 
www.bmta.co.th 
 
Zdraví 
www.who.int 
 
Thajština 
www.into-asia.com 
www.travlang.com 
www.thajsko.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace vycházejí z naší cesty po jihovýchodní Asii a z různých dalších zdrojů. Všechny údaje jsou aktuální 
k době našeho pobytu, není-li uvedeno jinak. Pokud jsou zde uváděny ceny, je u nich v závorce poznámka, 
ve kterém roce tato cena platila.  
 
Texty psané kurzívou odkazují na místa, kde jsme nebyli. Informace pocházejí od jiných cestovatelů a z literatury a 
nepodařilo se nám je ověřit. 
 
Názvy jednotlivých míst a památek se uvádějí značně proměnlivě, zřejmě ani domorodci nemají ve správném 
přepisu jasno. Snažili jsme se uvádět přepis používaný nejčastěji. 
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