
Kambodža in Tajska

Program po dnevih

A. Kambodža in Tajska, opisni program

Trasa poti: Phnom Penh - Siam Reap in svetišča Angkor Wata - Tonle Sap - Batambang - Ko
Rong - Bankok - Kanchanaburri - most na reki Kwai - slapovi in nacionalni park Erawan -
Chiang Mai - sever Tajske

Let v prestolnico Kambodže, v Phnom Penh. Ogled zapor-muzej Tuol Sleng (S21), v katerem so
končevali nasprotniki Pol Potovega režima, in polj smrti. Grozote, za katere se zdi pravilno, da
jih ljudje vidimo, jih spoznamo in nikoli ne pozabimo.

Na plažo, na malo znani a rajski otok Ko Rong - trenutno najbolj vroč otok v JV Aziji.

Premik v Siam Reap, kjer si ogledamo muzej kmerske zgodovine in Angkor Wata in
jasno Angkor Wat (Bayon, glavno svetišče Angkor Wat in Jungle Temple, največje in
najznamenitejše svetišče oz. skupino svetišč v JV Aziji). 

Premik iz jezera Tonle Sap z ladjico po rečnih kanalih, vse do Batambanga. Uživamo v življenju
na vodi. Izlet je nepredvidljiv in vse je odvisno od nivoja vode. Vsekakor pa te čaka avantura.
Na kraju poti skušamo zajezditi t.i. bambusov vlak.

Premik v Bangkok: ogledamo si osrčje Bankoka (Wat Po, kraljeva palača, reka Chao Praya).
Sledi spoznavanje burnega nočnega življenja (od ping pong žogic v Pat Pongu, do kobilic na
Kao San Roadu - najtlajf je zgodba, ki jo vsak piše sam).

Za dva dni se odpravimo na reko Kwai in njeno okolico. Baza je mestece Kanchanaburri. En
dan preživimo v prelepem parku Erawan s slapovi, drugi pa se s kajaki zapeljemo po reki Kwai,
tudi pod znamenitim mostom, ter se popoldne vrnemo v Bankok, kjer prespimo.

Let v Chiang Mai, na sever Tajske (nekateri pa proti domu, če res nimate časa).

Chiang Mai: kuharska šola tajske kuhinje in obisk večerne tržnice, ki je raj za šoping. Potem pa
na 2dnevno pot z jeepi po severu Tajske, kjer je hrana vključena v ceno izleta: slonji kemp (Veš,
da znajo sloni igrat fuzbal? Da znajo slikat bolje kot marsikdo od nas? Pa da znajo plesat in na
orglice zašpilat?), kačja farma (Mr. Snake je živi norc!), pleme dolgovratk, treking do plemena
Lisu ali Lahu, kjer prespimo v njihovi tipični hiši iz bambusa, bambusov rafting po pravi reki sredi
tropskega gozda, jahanje slonov. Dodamo še božanje in slikanje s tigri. Let iz Chiang Maia proti
domu.

Nočitve: Spi se v poceni hotelih brez lokalne kategorizacije, na severu Tajske 1x na tleh
bambusove hiše.

Prevozi: prevažali se bomo z avtobusi in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne
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kategorizacije. Notranji leti se opravijo z lokalnimi nizkocenovnimi prevozniki.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Kambodža in Tajska, program po dnevih

17 ali 14 dni

1.  let iz Evrope
2. pridemo v Phnom Penh, orientacijski sprehod po mestu, nastanitev in nočitev
3. obisk muzeja S21 (Tuol Sleng – zasliševalnica Pol Potovega režima) in polj smrti,

nočitev
4. premik do Otresa in dalje na otok Koh Rong
5. plaža in otok Ko Rong
6. plaža in otok Ko Rong
7. z otoka na kopno in premik v Batambang, kjer gremo tudi na bambusov vlakec (če

dopšušča čas), nočitev
8. z ladjico od Batambanga do jezera Tonle Sap oz do Siam Reapa, če čas dopušča obisk

muzeja kmerske zgodovine, nočitev
9. ogled Angkor Wata (sončni vzhod in templji: Angkor Wat, Bayon, Jungle tempelj),

nočitev v Siam Reapu
10. premik v Bankok, večer na Kao Sanu, nočitev
11. ogled starega dela Bankoka (reka Chao Praya, pogled na Thonburi, svetišče Wat Po in

kraljeva palača oz. Wat Phra Kaew), zvečer Pat Pong (ping pong šou etc)
12. premik v Kanchanaburri, ob reko Kwai, popoldanski izlet s kajaki po reki, nočitev
13. izlet na prelepe slapove v park Erawan, popoldne premik v Bankok, nočitev

(krajši program brez severa: let proti domu, kjer smo naslednji dan) 
14. let na sever Tajske, šola tajske kuhinje, večerna tržnica, nočitev v Chiang Maiju
15. kemp slonov, Mr. Snake, dolgovratke, z jeepi po severu, obisk tigrov in fotkanje z njimi,

kratek trek (1h30) do plemena, nočitev v bambusovi hiški
16. jahanje slonov, raft na bambusovem splavu in povratek v Chiang Mai, od koder letimo

proti domu
17. pridemo v Evropo in domov

Včasih je celoten program malo obrnjen po dnevih, saj se prilagajmo prostoru na letalih in ceni
avio kart.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po
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Kambodži in Tajski

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Čakajo nas dokaj topli, tudi vroči dnevi.

Odhajamo v upajmo da res suho in toplo obdobje, kar pomeni poletne cunje. Čaka nas tudi
3dnevni jeep/treking, kjer je malo bolj mraz ponoči (ena sama noč, zaradi katere se boste mogli
odločiti, ali boste nosili celo potovanje spalko s sabo, ali ne). V pomoč ti podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

2 mali sličici za kamboško vizo (pa vsaj še ene par, za FBI, novinarske, študentske
kartice, morda kako diplomo, če boste kandidirali na prihodnjih volitvah) in v pasportu že
doma narejene vize za Tajsko (koliko njih, odvisno od leta)
potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka); v pasportu morata biti za
vsako vizo po dve strani prazne in to ena zraven druge; to pomeni 6 praznih strani za 3
vize; do 2 si urediš v Ljubljani (Tajska), eno na poti (Kambodža)
zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred odhodom); z dolarčki pridete čez bolje
kot z EURi, sploh v Kambodži; rumena knjižica o cepljenju, če jo imaš (cepljenja niso
zahtevana, priporočamo hepatitis A); antimalariki po želji
spolna vreča za hladno noč na severu Tajske
mala svetilka za na glavo
superge in teve, pa morda japanke za pod tuš (sicer jih tam prodajajo za džabe)
termo velur (flis) in anorak (proti dežju in vetru); dežnik po želji
dolge hlače, kratke hlače 2x, dve majici z dolgimi rokavi
4 majčke/srajce s kratkimi rokavi, 3 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (7×), kopalke, sončna očala
brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v spletni
trgovini www.nommos.me) in vlažilni robčki (kjer se kempira ni tušev)
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki
(ciprobay je najbolj uporaben), aspirin, tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski
tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
antimalariki (Lariam, Malaron ali podobno: uradno dežele veljajo za rizične, a v suhi
sezoni je nevarnost zelo majhna – odločitev in posledice so tvoje)
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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