
Tajska, za mlade

Program po dnevih

A. Tajska za mlade, opisni program

Trasa poti: Bankok – plavajoča tržnica - Kanchanaburi - kajak na reki Kwai - slapovi v parku
Erawan - Chiang Mai - sever Tajske s plemeni in slonjim šovom, jahanjem slonov, fotkanjem s
tigri, bambusovim raftom -  otok Ko Phan Gan in izleti okoli njega

Pot v Bangkok, zvečer spoznavanje z nočnim Bankokom na najbolj nori ulici na svetu - na Kao
Sanu.

Izlet po reki Chao Praya, obisk ležečega Bude in svetišča Wat Po.

Iz Bangkoka sledi premik preko izleta na plavajočo tržnico, v Kanchanaburi na dveurno
sproščujoče veslanje s kajaki po reki Kwai do znamenitega mosta. V Kancanaburiju nato
prespimo in gremo naslednji dan na prekrasne slapove v nacionalni park Erawan. 

Prevoz do letališča v Bankoku in nočni vlak v Chiang Mai: zip-line (zajlanje), kuharska šola
tajske kuhinje, ogled tajskega boksa (muai thai), obisk večerne tržnice, žur ob reki,... Prespimo
v hostlu v Chiang Maiju. Potem pa gremo na 2dnevno pot z najetimi jeepi po severu
Tajske (jeepe vozijo lokalni šoferji), kjer je hrana že všteta 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?), pleme dolgovratk in ostala ljudstva, fotkanje s tigri, treking do plemena Lisu ali
Lahu, kjer prespimo v njihovi tipični hiši iz bambusa, bamboo rafting po pravi reki sredi
tropskega gozda in povratek nazaj v Chiang Mai. Let na Phuket ali Ko Samui in potem premik
naprej na Ko Phi Phi ali na Ko Phan Gan. Izleti po otoku.

Nočni bus v Bankok, kjer je prost dan do večernega/nočnega leta proti domu.

Nočitve: Spi se v hotelih brez lokalne kategorizacije. Na severu Tajske je ena nočitev v
bambusovi hiši pri domačinih.

Prevozi: Z javnimi ali najetimi avtobusi/kombiji, brez lokalne kategorizacije.

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

 

B. Tajska za mlade, program po dnevih

14 dni

1. letalo na destinacijo
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2. prihod v Bankok, orientacijski sprehod okoli Kao Sana, nočitev z zajtrkom v Bankoku
3. z ladjico po reki Chao Praya in kanalih Bankoka, obisk svetišča Wat Po in ležečega

Bude, po želji greste lahko tudi v Kraljevo palačo, popoldne prosto za šoping, večerni
obisk Pat Ponga, fešta, nočitev z zajtrkom v Bankoku

4. jutranji obisk plavajoče tržnice, premik v Kanchanaburri, kajakiranje po reki Kwai, do
znamenitetga mosta, nočitev v Kanchanaburiju

5. obisk parak Erawan in kopanje v prelepoh slapovih v gozdu, popoldne premik do
Bangkoka in nočni vlak v Chiang Mai

6. zip-line oz. zajlanje, popoldanska šola tajske kuhinje, večerna tržnica, obisk tekme
tajskega boksa, nočitev

7. tura z jeepi po severu Tajske: kemp slonov, dolgovratke in ostala plemena, kratek trek
do plemena (90 minut), kjer prenočimo, nočitev v bambusovi hiški

8. bamboo rafting, z jeepi nazaj v Chiang Mai, nočitev ali pa večerni let na Phuket / Krabi /
Ko Samui

9. premik na Ko Phi Phi / Ko Pan Gan, nočitev
10. opcija celodnevnega izleta okoli otokov Phi Phi / v park Ang Thong, fešta in nočitev
11. izlet na kako plažo na Phi Phi otoku (zaliv Maya) / Ko Phan Ganu in nočitev
12. popoldne povratek in z nočnim busom/vlakom v Bankok
13. prosto v Bankoku, večerni let proti domu
14. smo doma

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje na Tajsko za
mlade

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
2dnevni jeep/treking, kjer je malo bolj mraz ponoči (ena sama noč, zaradi katere se boste mogli
odločiti, ali boste nosili 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 sličici za kamoško vizo, če podaljšaš v Angkor Wat
kaka sličica za FBI, novinarske, študentske izkaznice, morda kako diplomo, če boste
kandidirali na prihodnjih volitvah
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potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka); v pasportu morata biti vsaj
dve strani prazni, ena zraven druge (če nimaš, si uredi nov pasport!) oz 4 strani, če greš
tudi v Kambodžo
zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred odhodom)
z EURi se pride čez enako kot z USD; obstajajo bančni avtomati, ki ti ob neki proviziji in
ob pravilnem PIN-u dajo lokalno valuto – tajske Bhate; za Kambodžo pa je potrebno
vzeti s seboj 200 USD v dolarjih
mala svetilka za na glavo
superge in Teve, japanke za pod tuš (sicer jih pa tam prodajajo za džabe!)
flis in anorak (proti dežju in vetru); dežnik po želji
dolge hlače, kratke hlače, ena do dve majici z dolgimi rokavi
7 majčk/srajc s kratkimi rokavi (takoj ko pridemo v Bankok si jih boste najbrž nakupili
toliko, da tudi če nobene ne vzameš s sabo)
3 pare navadnih bombažnih nogavic, spodnje perilo (7×), kopalke, sončna očala
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) 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…
knjiga, karte; za žgane pijače (razkuževanje) bomo poskrbeli kar na licu mesta
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez česar 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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