
Tajska z otoki, za družine

Program po dnevih

A. Tajska z otoki, za družine, opisni program

Trasa poti: Bangkok- plavajoča tržnica - Kanchanaburi (kajak, kopanje s sloni, slapovi Erawan,
tigri) - Chiang Mai - sever Tajske (plemena, živalski šovi, tajska kuhinja) - otok Ko Samui ali
Phuket

Prihod v Bangkok, kjer se naslednji dan odpravimo na ogled ogled kraljeve palače in templja
Wat Po (ležeči Buda), popoldne pa na kako masažico telesa.

Iz Bangkoka sledi obisk plavajoče tržnice in premik v Kanchanaburi, kjer obiščemo nacionalni
park Erawan, kjer se kopamo in uživamo v prelepih slapovih.

Naslednje jutro dobri dve uri poveslamo s kajaki po mirni reki Kwai do znamenitega mosta.

Sledi let v Chiang Mai, kjer v treh dneh obiščemo slonji kemp, kopanje s sloni, plemena, tudi
dolgovratke, in bamboo rafting po mirnejši reki. Obiščemo zavetišče za tigre, kjer se lahko z
njimi slikamo in jih božamo. Zadnji dan pa kuharska šola tajske kuhinje in obisk tržnice ali obisk
živalskega vrta za najmljaše.

Za konec let reko Bankoka na morje, na otok Ko Lanta, Ko Samui ali Phuket. Tu boste imeli
opcije prekrasnih izletov: s kajaki po otokih, izlet na jezero nacionalnega parka Kao Sok in pa
izlet na otok Ko Pi Pi.

Zadnji dan v Bangkoku je namenjen šopingu, masažam in sprostitvi.

Nočitve: Spi se v hotelih brez lokalne kategorizacije; nekateri imajo bazene, ki so primerni tudi
za otroke.

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

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

Program je testiran na naših otrocih!

 

B. Tajska z otoki, za družine, program po dnevih

15 dni

1. prevoz do letališča, letalo
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2. prihod v Bangkok, orientacijski sprehod po Kao san roadu, nočitev
3. obiščemo kraljevo palačo in svetišče Wat Po ter se prepustimo nežnim in manj nežnim rokam
tajskih maserk in maserjev, nočitev
4. plavajoča tržnica in premik v Kanchanaburi, izlet v nacionalni park Erawan, kjer se
sprehajamo med prekrasnimi slapovi in namakamo v filmskih tolmunčkih, povratek v
Kanchanaburi in nočitev.
5. jutranje kajakiranje po mirni reki Kwai do mosta na reki Kwai, nočitev.
6. povratek v Bangkok in let do Chiang Maia, orientacijski sprehod in večerna tržnica, nočitev
7. obisk lokalne tržnice, spoznavanje s sadeži in zelenjavo, mala šola tajske kuhinje ali obisk
živalskega vrta za najmlajše, zvečer možnost ogleda thai boksa, nočitev.
8. zatočišče slonov , dolgovratke in ostala plemena, nočitev
9. obisk kraljestva tigrov kjer se lahko s pravimi tigri tudi slikaš/igraš, jahanje slonov, bamboo
rafting po mirni reki, nočitev.
10. let preko Bangkoka na otok Ko Lanta, Krabi Ko Samui ali Phuket in začetek uživanja na
plaži
11. plaža
12. plaža
13. let nazaj v Bangkok, nočitev
14. prosto za shopping, masaže, morsko hrano..., večerni let proti domu
15. prihod domov

Lista stvari

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

 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 je smiselno
vzeti eno normalno spalno vrečos sabo). 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):

pasport s kako sličico za FBI, novinarske, študentske izkaznice, morda kako diplomo, če
boste kandidirali na prihodnjih volitvah
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)
zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred odhodom)
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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
spolna vreča za še kar hladno noč na severu Tajske
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 (8×), kopalke, sončna očala
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki (pri plemenu na severu Tajske 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 za trebušne zadeve), aspirin, tablete proti diareji (linex),
proti zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte, ostale igre in igrače
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez česar ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, 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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