
 

 

 

 



 

 

 

 

TAJSKA 
Dežela nasmeha 

 
 
 

Na petnajstdnevno potovanje smo se 
odpravili 15. februarja 2010. 
 
Na Tajskem izstopajo naravne lepote in 
bogata kulturna dediščina, prebivalci pa 
znajo pokazati, kako se uspešno streže 
turizmu.  

 
 
GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN NARAVNE 
ZNAČILNOSTI 
Tajska leži v Južni Aziji, v osrednjem delu 
Indokitajskega polotoka. Jedro države pred-
stavlja 500 km dolga in okrog 200 km široka 
osrednja ravnina, ki leži ob reki Chao Phraya. 
V severozahodnem delu dežele potekajo gor- 
ski hrbti v smeri sever–jug, med njimi pa v 
dolinah tečejo povirni potoki, ki napajajo 
glavno reko Chao Phraya. Najvišji vrh v sever- 
nem delu gorovja je Doi Ithanon (2590 m). 
Podnebje je na skrajnem jugu ekvatorialno s 
padavinami prek celega leta, medtem ko 
monsun na jugozahodu od maja do oktobra 
prinaša padavine, monsun na severovzhodu in 
zahodu od novembra do marca prinaša suš- 
nost.  
 

DRŽAVNA UREDITEV 
V političnem pogledu je Tajska parlamentarna 
monarhija. Ima dvodomni parlament. Kralj je vodja 
države in vrhovni poveljnik oboroženih sil, vendar ima 
v resnici le malo politične moči – je simbol enotnosti 
tajskega ljudstva in ima poleg posvetne predvsem 
religiozno vlogo. Slike kralja imajo že oltarno podobo 
skoraj v vsakem večjem cestnem središču, sicer pa je 
po stroki agronom, ki se posebej zavzema za kme- 
tijstvo.  
 

OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI 
Po oceni iz leta 2013 je na Tajskem na 513.115 km2 
površine živelo 67,010.000 ljudi, poselitvena gostota  
 
 

pa je znašala 130,59 preb./km2. Najgosteje je poseljena 
osrednja ravnina okoli glavnega mesta Bangkoka. 
V Bangkoku je po podatkih iz leta 2010 živelo 
8,280.925 prebivalcev, v metropolitanskem območju 
pa 14,565.547. 
Po narodnosti je 53 % Tajcev (tudi Siamcev), 27 % 
Laošanov, 12 % Kitajcev (živijo predvsem v Bangkoku 
in drugih večjih mestih), 4 % Malezijcev, 3 % Kmerov in 
1 % drugih manjšin (med njimi 0,33 % Karenov). V 
verskem pogledu je 95 % budistov, 4 % muslimanov in 
okrog 0,44 % katoličanov. Pismenost prebivalstva je 
94,1-odstotna. 



 

 

 

Ker je kralj prepovedal gojenje maka, zdaj na izpraz- 
njenih poljih sadijo jagode, slive in druge tropske sa- 
deže. 
Po letu 1982 je postal tujski turizem najpomembnejši 
vir deviz (tudi zaradi spolnih uslug), ki pa je z odprtjem 
Kitajske in Vietnama nekoliko oslabel. 
Tajska je v letu 2013 ustvarila 387,3 milijarde USD bru- 
to domačega proizvoda, na prebivalca pa 5778,98 U- 
SD.   
 

ODPRAVIMO SE NA POT 
Z brniškega letališča smo s Turkish Airlines prek Cari- 
grada poleteli v Bangkok. Let je trajal deset ur in pol. V 
središče mesta Bangkok smo prispeli sredi popoldneva 
in se namestili v hotelu First. 
Bangkok, mesto angelov, kot ga imenujejo Tajci, leži 

na ravnini ob reki Chao Phraya. Je upravno, gospo- 
darsko in kulturno središče s številnimi ohranjenimi 
kraljevimi palačami, budističnimi templji in samostani. 
Mesto je prepredeno s številnimi vodnimi kanali, ime- 
novanimi klongi.  
Od letališča do središča mesta Bangkok, mesta z več 
kot  štirinajstimi   milijoni  prebivalcev,  smo  opazovali  
betonsko džunglo: visoke stolpnice, nadvoze, podvo- 
ze, nadzemno železnico, ceste na stebrih, pod njimi 
parkovno urejenost, vmes vile z grmovnicami na bal- 
konih, nasade dreves, parke, drevorede, hiše in hišice z 
bujno zelenimi sadnimi in cvetličnimi vrtovi. Vse je bilo 
čisto in urejeno. Kljub velemestnemu vrvežu je mesto 
delovalo prijetno, prijazni obrazi Tajvancev pa so dajali 
vtis umirjenosti in spokojnosti.   
Ker smo bili po slabo prespani noči na letalu utrujeni, 
smo si prvi popoldanski dan v Bangkoku privoščili le 
krajši sprehod, na katerem smo z radovednostjo prou- 
čevali gostinsko ponudbo, predvsem ulično prehrano s 
pestro ponudbo raznovrstnih drobnih živalic: pečenih 
črvov, hroščev, kobilic itd. A večerjo smo si vseeno pri- 
voščili v tradicionalni kitajski restavraciji v našem ho -
telu.   

Naslednje jutro smo se napotili v z obzidjem obdano 
kraljevo mesto, k zakladnici tajske kulture in umet- 
nosti, to je v Wat Phra Kaewom z zlato pagodo.   
Nekdanja kraljeva palača je zdaj muzej in osrednja 
turistična točka v Bangkoku, ki jo oblegajo domači in 
tuji turisti. V njeni prostranosti, izjemni arhitekturi in 
umetnosti z budistično vsebino lahko vsakdo najde 
kotiček za uživanje lepote, izoblikovane s človeško 
ustvarjalnostjo. Tempelj Smaragdnega Bude je zaradi 
žadasto-smaragdnega Bude najlepše in najpomem- 
bnejše budistično svetišče na Tajskem, ki izkazuje 
neizmerno bogastvo smaragdov in drugih dragih kam- 
nov. Ljubitelji dragih kamnov lahko tu občudujejo ne-
izmerno lepoto s strani jutranjega sonca obsijanih 
stavb in raznolikih kipov. Veliko je tudi slikarij, med 
katerimi izstopa beli slon, ki je za Tajvance sveta žival. 
Po legendi je Buda na Tajsko prijezdil na belem slonu. 
Tajci so zelo vraževerni. Ocenjujejo, da danes na Taj- 
skem živi okoli trideset belih slonov. Wat Phra Kae- 
wom je težko opisati, treba ga je videti.   
Nato smo vstopili v najstarejši bangkoški tempelj Wat 
Pho, kjer smo si ogledali 46 m dolgi in 5 t težki pozla- 

Wat Phra Kaewom z zlato pagodo 

V templju Wat Pho leži 46 m dolgi in 5 t težki pozlačeni kip 
Bude v nirvani 

Med vožnjo z dolgorepim čolnom po reki Chao Phraya in njenih 
kanalih smo opazovali plavajoče tržnice in lesene hiše na in ob 

vodii 



 

 

 

čeni kip ležečega Bude v nirvani – sproščeno počiva. V 
templju, v katerem živi okrog 300 budističnih menihov, 
je center učenja tajske masaže. Izvedeli smo, da je po 
tradiciji želja staršev, da vsak deček preživi v tem budi- 
stičnem templju vsaj dva meseca.   
S čolnom smo se odpeljali še do templja jutranje zarje 
Wat Arun iz leta 1772, okrašenega s porcelanastimi 
delčki. Ti so iz razbite kitajske keramike in porcelana, 
kjer se pokaže lepa umetnost ter kaj zmoreta dobra in 
ustvarjalna arhitekt in oblikovalec narediti iz raznobar- 
vnih črepinj. Med vožnjo s čolni po slikovitih kanalih 
(klongih) smo spoznali pestrost življenja in dela tam- 
kajšnjih prebivalcev.  
Posebno doživetje je bila vožnja z dolgorepimi čolni po 
reki Chao Phraya in njenih kanalih, kjer smo srečavali 
plavajoče tržnice in lesene hiše na in ob vodi. Eno 
izmed hiš smo si proti plačilu (2 EUR) tudi ogledali. 
Hiša je bila opremljena z izrezljanim tikovim pohiš- 
tvom. Po ogledu izredno zanimivo oblikovanega po-
hištva nas je lastnik odpeljal na vrt, zasajen z orhi- 

dejami in eksotičnim sadnim drevjem. Nato sta nam 
dva igriva fanta v odprtem delu hiše pokazala borilne 
veščine, mlado dekle pa je zaplesalo tajski tradicio- 
nalni ples »prstov rok«. Tudi žejni nismo bili, saj so 
nam postregli njihov tradicionalni alkoholni napitek, 
nakar smo na njihovo željo kupili nekaj spominčkov. 
Na ta način ta družina živi in se preživlja od turizma.   
Ne  samo   Bangkok,  tudi  njegova   okolica   je   vredna  
ogleda. Prav zato smo se v zgodnjem jutru odpravili v 
provinco Kanchanaburi. Ceste do tja so odlične in glad- 
ke, tako da človek med vožnjo lahko mirno zapisuje 
dogodke. Avtoceste so tri ali štiripasovne, hiše ob cesti 
lepo urejene, prav tako revno barakarsko naselje pod 
viadukti ob avtocesti. Polno je zelenja in cvetočih lon- 
čnic, ki dajejo navdih bogastva tudi skromnejšim biva- 
liščem. Pod avtocestami, ki so nad železobetonskimi 
stebri, je polno okrasnega grmičevja, urejeni so tudi 
kanali in priročna parkirišča. Vsak košček zemlje je 
funkcionalno izrabljen. Ko smo se peljali skozi riževa 
polja, nam je vodič povedal, da delavec na teh poljih 

dela po dvanajst ur na dan in zasluži le 1 USD, kar na 
mesec znese 25 USD. Poskrbljeno pa je za prenočišče 
in hrano. Večina delavcev na polju je iz Mjanmara 
(Burme), ki s prisluženim denarjem vzdržujejo družino 
v svoji domovini.  
Pokrajina ob cesti je bila polna palmovih dreves. Med 
vožnjo smo opazili na obsežne soline z delavci, v dal- 
javi pa so se nam pokazale gore – proti jugu obrnjen 
podaljšek Himalaje. 
Med potjo smo vstopili v predelovalnico kokosovih 
izdelkov: sladkorja, olja itd. Za prodajo turistom imajo 
vse skrbno in lično pakirano, kar mnoge pritegne k na- 
kupu.   
Ustavili smo se tudi v znamenitem Damnoen Saduaku, 
od koder smo se s čolni zapeljali do najlepše plavajoče 
tržnice na Tajskem. Zaradi številnih čolnov je bila veli- 
ka gneča, a spretni čolnarji so z ozkimi repatimi čolni 
dobesedno dirkali po kanalih, le tu in tam so se ustavili 

Po plačilu (2 EUR) smo si ogledali hišo, opremljeno z izrezljanim 
tikovim pohištvom 

Ogledali smo si tudi vrt, zasajen z orhidejami in drugimi rožami 
ter eksotičnim sadnim drevju 

Na več mestih smo v pozlačenem okvbirju videli sliko tajskega 
kralja Bhumibol Adulyadeja 



 

 

 

zaradi nakupa sadja ali spominkov – kupovali so kar iz 
čolna. 
Za turiste je poskrbljeno tudi na počivališčih ob avto- 
cesti. Ob njej je posebej zanimiva mizarska delavnica s 
trgovino, kjer prodajajo ročno izrezljane izdelke iz tiko- 
vega lesa, na primer mize, klopi, stole, sklede in okvirje 
za slike, kar je za tuje turiste zelo mikavno, a so izdelki 
preveliki za transport in zato nedosegljivi. Tako imamo 
na to le lep spomin. 
Pot smo nadaljevali proti svetovno znanemu zgodo-
vinskemu mostu na reki Kwai. Po prihodu smo se po 
njem sprehodili in nismo šli na turistični vlak, ki počasi 
vozi prek mostu. Zaradi tega slovitega mostu na reki 
Kwai je okolica polna prijetnih turističnih lokalov z 
okusno tajsko hrano. 
Most na reki Kwai so bili primorani graditi vojni ujetniki 
in prisilni azijski delavci med letoma 1942 in 1943. Bil je 
del 415 km dolge proge, ki je povezovala ozemlje teda- 
nje Burme (danes Mjanmara) z jugom Tajske. Namen 
te proge je bil oskrbeti japonsko vojsko v Mjanmaru. 

Po prvotnem načrtu naj bi gradnja potekala okoli pet 
let, v resnici pa so jo zgradili v šestnajstih mesecih. V 
delo so Japonci vključili okoli 30.000 vojnih ujetnikov, 
večinoma Avstralcev, Angležev in Nizozemcev ter več 
kot 250.000 prisilnih delavcev iz Tajske, Indije, Kitaj- 
ske, Indonezije, Singapurja in Mjanmara. Davek te re- 
kordno hitre gradnje je bil grozljiv, saj ocenjujejo, da je 
v nemogočih razmerah umrlo več kot 100.000 delav- 
cev, predvsem zaradi mučenja, stradanja, vročine in 
številnih bolezni: kolere, malarije itd. Zaradi prej ome-
njenih številk je ta gradnja znana kot železnica smrti. 
Sama proga in most sta imela zelo kratko življenjsko 
dobo, saj so ju februarja 1945 porušila zavezniška 
letala. Most, ki je viden danes, in del pripadajoče proge 
sta obnovljena kot spomenika in opomnika, da se kaj 
takega ne bi nikoli več zgodilo.  
V središču bližnjega mesta je urejeno vojaško pokopa- 
lišče, v katerem je pokopanih več kot 7000 zavezniških 

vojakov, japonskih vojnih ujetnikov; posebej je kitajsko 
pokopališče. 
Med vračanjem v Bangkok smo se ustavili ob budisti- 
čnem templju, v katerem menihi gojijo tigre, ki so bolj 
kot sveti možje glavna turistična vaba svetišča. 
Tempelj je pred več kot petnajstimi leti ustanovil me- 
nih Abbot Chan. Med domačim prebivalstvom je tem- 
pelj kmalu pridobil ime zavetišče za zdravljenje živali. 
Najprej so ljudje prinašali pave in podobno perjad, sle- 
dile pa so tako ali drugače prizadete živali iz divjine. 
Ker mnoge izmed njih niso bile sposobne naravnega 
preživetja v divjini, so jih obdržali v templju.  
Tigrov tempelj, kot ga imenujejo danes, leži blizu 
mjanmarske meje, kjer se v gozdovih še vedno skriva 
sorazmerno velika populacija tigrov. Leta 1999 so do- 
mačini prinesli v zavetišče prvega tigra, mlado sami- 
čko, ki so ji divji lovci ubili mater, žal pa je mala tigrica 
kmalu poginila. Kmalu sta sledila še dva mladička s 
podobno zgodbo. Menihi so jima pomagali preživeti in 
zgodba z velikimi razsežnostmi je počasi stekla in po- 
stala vedno bolj zanimiva za turiste z vsega sveta.    
Ko smo od vročine prepoteni prispeli do manjšega 
kanjona, stisnjenega med strme skale, smo zagledali 
tigre, z verigo pripete k tlom. Nismo bili sami, tudi dru- 

Med letoma 1942 in 1943 so bili vojni ujetniki in prisilni azijski 
delavci primorani graditi most na reki Kwai 

Zradi navajenosti od malega na ljudi, oblečene v oranžna 
pokrivala, ostajajo tigri v Tigrovem templju praviloma krotki 

Ker tiger ni kazal zob, temveč je mirno dremal, sem se mu 
približal in ga pogladil po vratu 



 

 

 

gih turistov je bilo veliko, a le redki so si na povabilo 
vodnikov teh lepih divjih mačk upali blizu in jih foto- 
grafirali ali se jih dotaknili. 
Spraševali smo se, kako da so te divje živali tako 
mirne. Dobili smo odgovor, da zato, ker so od malega 
skupaj z ljudmi, na ogled pa so v popoldanski vročini, 
ko po obilnejšem obedu najraje spijo. Nekateri smo se 
po tem ogledu odpravili v bližnji park, kjer je na mizi ob 
drevesu pod budnim očesom meniha in zaposlenega 
vodnika ležal srednje velik tiger. Ko smo se mu pribli- 
žali, smo ga z varne razdalje fotografirali. Ker tiger ni 
kazal zob, temveč je mirno dremal, sem se mu približal 
in ga pogladil po vratu, Angelca pa naju je fotogra- 
firala. Enako so storili še trije drugi.    
Ker smo se do vozila vračali po drugi poti, smo naleteli 
na številne vodne bivole, ki so se pasli v bližnji okolici – 
takšno število tigrov potrebuje veliko hrane.   
Po prespani noči v Bangkoku smo se z letalom odpelja- 
li na sever Tajske, v mesto Chiang Mai, poimenovano 
tudi Vrtnica severa, ki leži ob reki Ping. Chiang Mai je 
kulturno, gospodarsko in turistično mesto z raznovr- 
stnimi dejavnostmi. V njem smo obiskali delavnice svi- 
le, papirja, srebra in usnja ter budistični samostan. 

Ponudba z dobro založenimi trgovinami je bila velika.  
Naš glavni cilj je bil budistični tempelj Wat Phrathat 
Doi Suthep iz štirinajstega stoletja. Legenda govori, da 
je Buda na goro prijezdil na belem slonu. Tri dni je slon 
trobil in krožil nad goro, in ker je potem umrl, so tu po- 
stavili tempelj s samostanom.    
Ob sončnem zahodu, ko je zlata kupola stupe zable- 
ščala, so v odprtih molilnicah prepevali budistični me- 
nihi. Sicer pa vrh gore z arhitekturo in barvitostjo tem- 
plja na človeka deluje zelo intenzivno. Zato smo v 
mraku z nekakšno očaranostjo zapuščali ta sveti kraj. 
To občutenje je bilo dobra priprava za treking, na ka- 
terega smo odšli naslednji dan. 
Polni pričakovanja smo se z nahrbtniki, primerno oble- 
čeni in obuti z malimi tovornjaki odpeljali do izhodišča, 
od koder nas je pot vodila v hribovske vasi, kjer biva 

ljudstvo Kareni. Tam smo se usedli na hrbte slonov, ki 
so nas na ježi skozi gozd primerno oprašili, oblatili, na 
reki  pa  še  poškropili. Med  hojo  so  nas  ves  čas  z rilci 
drezali v noge, s čimer so prosjačili za banane in bam- 
bus, ki smo jih pred srečanjem s sloni nakupili na bližnji 
tržnici. Da, turizem naredi veliko dobrega tudi za slo- 
ne.  
Ta ježa na slonih je bila le kratek uvod v večdnevni 
treking po džungli navzgor, navzdol in z griča na grič. 
Najprej smo hodili med polji soje in nato ob reki do 
kmečke domačije, kjer smo si priskrbeli hladno pitno 
vodo ter dobili prvi obrok riža z zelenjavo in sadjem.  
Nič več ni bilo prevzetnosti in razkošja, ki ga Tajska 
zna ponuditi turistom. Med hojo je postajalo vse bolj 
vroče, in ko smo po nekaj urah prispeli do majhne reke 
s slapom in tolmunom, smo se v hladni vodi (okoli 20 
ºC) okopali. Po prijetni osvežitvi smo se spet napotili 
po džungli navzgor in navzdol – včasih smo taki poti 
rekli »vigl-vagl«. Ker je bil zimski čas (v Sloveniji pa 
vroče poletje), so nekatera drevesa odvrgla listje, med- 

Po ogledu tigrov smo naleteli na bivole, ki so se pasli v bližnji 
okolici - takšno število tigrov potrebuje veliko hrane 

Budistični tempelj Wat Phrathat Dol Suthep iz štirinajstega 
stoletja 

Ježa na slonih je bila le kratek udov v večdnevni treking po 
džungli z griča na grič 



 

 

 

tem ko so druga ostala zelena s prijetno senco. Narava 
je med trekingom kljub zmernemu naporu na nas delo- 
vala meditativno in okrepčilno. V poznem popoldnevu 
se je začela temperatura zraka spuščati, in ko smo do 
večera prispeli do vasi, je bilo prijetno toplo.    
Vaščani s skromnih domačij so bili do nas prijazni in 
nasmejani. Nasploh je drža tamkajšnjih ljudi usmerje- 
na v lahkotnost bivanja. Otroke in tudi nekatere malo 
starejše je Angelca razveselila z lizikami iz Slovenije.  
Koča, v kateri smo prenočili, je bila na kolih, na lesenih 
tleh spalnice pa so bile tanke podloge, spalne vreče z 
odejami. Takšno je bilo naše začasno »skupno ležišče«. 
Nekateri smo prinesli s seboj majhne blazine, da je 
trdo ležišče postalo udobnejše. 
Domačini so v kotličkih nad živim ognjem skuhali pre- 
prosto večerjo, to je riž z zelenjavo in  krompirjem, ki 
so nam jo postregli v lavorjih, ki jih v Sloveniji po- 
znamo kot umivalne sklede. Dobili smo tudi emajlirane 
krožnike in aluminijaste žlice, ki so bili uvod v okusno 
večerjo v čistem okolju. Tudi naše razpoloženje je v en- 

kratni preprostosti vse bolj naraščalo. Veseli, da ni ni- 
kjer inšpektorjev in strogih kriterijev za kmečki turi- 
zem, smo ob ognju in brenkanju kitare našega vodiča 
zapeli nekaj slovenskih in tudi angleških pesmi. Doživ- 
ljali smo tisto prvinskost, ko »duša zapoje«. Ob prešer- 
nem razpoloženju, smehu in pogovoru je čas hitro 
minil in že smo morali k nočnemu počitku, da smo si 
pridobili moči za naporno hojo naslednji dan.  
Ponoči se je ohladilo na okoli 0 ºC. Ker nismo bili do- 
volj oblečeni, smo dali nase vsa oblačila, ki smo jih pri- 
nesli s seboj, a vseeno nas je še vedno zeblo. Zgodaj 
zjutraj je našo dremavico prekinilo petelinje petje in ne 
budilka. Ob ognju, kjer so nam pripravili čaj in kavo, 
smo se najprej nekoliko ogreli, nato pa je sledil pre- 
prost zajtrk in že smo se odpravili na pot – spet nav- 
zdol in navzgor, ob potokih in studencih, skozi gošča- 
vo, mimo nezoranih polj v zimskem času, navzdol do v 
zelenju skritih vasi in spet navzgor. V eni izmed vasi so 

nam med trekingom pripravili riževo kosilo z rezanci in 
zelenjavo. Pot smo nadaljevali do rečnih slapov in tol- 
munov, kjer smo zaplavali v mrzli vodi, »ki zareže do 
kosti«, a osvežitev v vročem dnevu je bila zelo prijetna. 
Proti večeru smo prispeli do vasi, kjer smo v leseni hi- 
šici  na  kolih  prespali  na  trdih  tleh  – kako  preprosto: 
 ravna lesena tla, stara prešita odeja in vojaški odeji. 
Pred večerjo so nam skuhali mineštro, jo postregli v 
lavorjih, na mizo pa odložili pločevinaste krožnike in 
aluminijaste žlice – vse to ob prijazni besedi. Pred tem 
so zunaj v kotličku nad ognjem skuhali veliko vodno 
kačo z zelenjavo, ki smo jo nekateri tudi pokusili. Ni 
bila slaba, celo okusna je bila.     
Zanimivo je, da ima vas električno energijo na sončne 
celice, zunanjo razsvetljavo, nekateri imajo tudi 
hladilne skrinje – to je bilo darilo kralja in kraljice. Vse 
ostalo je bilo kot običajno pri kmetih: pod domačijo se 
je paslo govedo, po dvorišču so se sprehajali kokoši in 
piščanci, na veji drevesa pa je privezan čepel majhen 
petelin. Okrog domačije je bil red, vse je bilo zloženo in 
pometeno. Prosto so se po vasi sprehajali tudi psi. Do 
vsake domačije je bila po plastični cevki speljana tudi 
voda.  
Gospodinja se je zvečer usedla k ognju, zvila in prižgala 
cigareto ter nam s smejočim obrazom, žarečimi očmi 

Narava je med trekingom kljub zmernemu naporu na nas 
delovala meditativno in okrepčilno 

Zaradi vse večje vročine med trekingom se je bilo v hladni vodi 
prijetno ohladiti 

V takšni kuhinji so nam pripravili večerjo 



 

 

 

in kretnjami začela v slabi angleščini pripovedovati o 
svojem življenju, o njenih otrocih in o tem, kaj vse poč- 
nejo. O vsem tem je spraševala tudi nas. Idila, prvin- 
skost, ni kaj. Gospodinja te zna celo pohvaliti, ko ji po- 
veš, koliko si star, in ti nazorno pokaže, kako dobro ho- 
diš.  
Zvečer je bilo spet polno smeha, pogovora in petja. 
Zaradi pričakovane mrzle noči smo se pred spanjem 
bolj oblekli kot prejšnjo noč: zavili smo se v vetrovke in 
si obuli dvojne tople nogavice, na glavo pa smo si dali 
ruto ali kapo. Spanje je bilo trdnejše, saj nam mraz ni 
prišel do živega.  
Ob svitu je že pel petelinček, privezan na okoli 3 m 
visoko vejo, kar ga očitno ni motilo. Ko smo še vsi spa- 
li, se je Angelca izmuznila iz zasilne postelje in odšla na 
sprehod po vasi. Po vrnitvi nam je povedala, da se je v 
glavnem zadrževala pred vrtcem in šolo, ki sta darilo 
tajske princese. Tam so za otroke že navsezgodaj pri- 
pravljali topel obrok hrane.  
Angelca nam je povedala, da so otroci različno prihajali 
v vrtec in šolo. Prvi, nekoliko starejši otroci, so takoj 
prijeli za metle in začeli pometati odpadlo listje. Slabše 
listje so odrasli na posebnem mestu požgali, lepe veli- 
ke tikove liste pa so izročili krovcem za pokrivanje 
streh. Pometanje listja je videla tudi ob vaških hišah. 

Med pometanjem otrok je slišala veliko prešernega 
smeha in videla razposajenost otrok brez prerivanja in 
pretepov. Medtem ko je večina deklic prihajala v šolo v 
uniformi (krilu, bluzi, dokolenkah in nizkih čevljih), so 
bili dečki večinoma brez njih. Zakaj je tako, nismo 
izvedeli. Je pa Angelca izvedela, da osnovna šola traja 
šest let in višja tri leta. Izobraževanje do te šolske 
stopnje financira država, ne financira pa srednje šole in 
univerzitetnega študija. Povedala nam je tudi, da otro- 
ci in mladina svoj rojstni dan praznujejo tako, da 
obiščejo tempelj (cerkev), kjer darujejo menihom. Na 
njeno presenečenje pa je pred šolo srečala skupino 
Slovencev, ki so bili na dvodnevnem trekingu. Ker je to 
področje večinoma krščansko, je v vasi videla cerkev, 
čeprav so Kareni tudi animisti in budisti.  
Ko se je po teh zanimivih doživetjih Angelca vrnila k 
nam v našo začasno domačijo, jo je že čakal, tako kot 
nas zaspance, topel zajtrk na prostem.   
Takoj po zajtrku smo se odpravili na pot. Večji del smo 

hodili nad strmo rečno strugo. Ker je bila pot suha, je 
bil korak varen. Okrog poldneva smo prispeli do očar- 
ljivega, nekoliko večjega slapa, pod katerim je bil večji 
tolmun. Kakor v prejšnjih tolmunih, smo se tudi v tem 
skopali in na kratko zaplavali. Okrepčani in sveži smo 
pot nadaljevali vse do doline. 
Po prihodu do naših avtomobilov oziroma džipov smo 
najprej vanje odložili nahrbtnike in odvečno prtljago, 
bolj ali manj prepoteno obleko, nato pa odšli na skro- 
men obed v vaško okrepčevalnico. Po krajšem postan- 
ku v okrepčevalnici smo pot do bližnje gorske reke  
nadaljevali peš, nato pa se po njej v kopalkah zapeljali 
na splavih navzdol.  
Splavi so bili narejeni iz desetih povezanih bambusovih 
debel. Na en splav smo šli trije, lažji tudi štirje. Usedli 
smo se na gladka debla in si pri tem v vodi hladili 
zadnjico. Zaradi brzic in hitrega vodnega toka smo si 
ponekod z vesli pomagali loviti ravnotežje, da ne bi 
trčili v večje skale. Ker je tropski gozd ob reki bujen, 

Med trekingom je bilo tudi takšno prenočevanje prijetno 

Takoj po zajtrku smo nadaljevali pot 

Na splavih smo se usedli na gladka debla in si pri tem v vodi 
hladili zadnjico 



 

 

 

smo ob reki opazili prosto hodečega slona, na drevesih 
veverice in v vodi nedaleč od nas še veliko glavo kače.   
Dalj časa, ko smo se vozili, prijetnejše je bilo naše raz- 
položenje, ki je višek doseglo, ko sta se dva splava 
prehitevala ter sta posadki obeh kar tekmovali, kdo bo 
koga bolj poškropil. Ko smo se po slabi uri pripeljali do 
brega, smo bili precej premočeni in tudi malo podhla- 
jeni.        
Ko smo se po vseh teh nepozabnih doživetjih vračali v 
hotel Chiang Mai v mestu, smo v pogovoru z domačim 
vodnikom izvedeli, da na Tajskem ne obstajajo pokoj- 
nine in da ostarele starše vzdržujejo njihovi otroci. Vsi 
Tajci pa so zdravstveno zavarovani.  
Še isti dan sva si z Angelco zvečer ogledala prijetno in 
zanimivo turistično mesto Chiang Mai. Restavracij, 
trgovin in trgovinic je bilo v mestu veliko. V restav- 
racije vabijo, trgovci ponujajo, a niso vsiljivi. Ko sva 
pred neko restavracijo pogledala cenik, sva ugotovila, 
da že  1 EUR zadošča za ne preveč obilno večerjo. Naj- 
več pozornosti sva posvetila uličnemu gledališču, kjer 

so plesalke s spretnimi prsti in gracioznimi gibi rok ob 
rahli glasbi ustvarjale kulturni užitek. Človek mora ob- 
čudovati njihovo staro kulturo plesa, kjer ni poudarka 
na gibih nog, temveč na gibih rok, predvsem pa na 
premikanju prstov z dlanjo.  
Po vrnitvi v hotel naju večerna glasba v disku pod naji- 
nim oknom ni dosti motila, saj sva zaradi utrujenosti 
po večdnevnem trekingu glasove hitro premagala z 
mirnim spancem. 
Naslednje jutro smo šli na celodnevni izlet v mesto 
Chiang Rai, ki leži v srcu zlatega trikotnika ob tromeji: 
Laos, Mjanmar, Tajska. 
Prej smo se ustavili ob toplem vrelcu, kjer bruha vroča 
termalna voda iz ograjenega vodometa, okrog katere- 
ga so v turistične namene postavili tržnico in male lo- 
kale. Ker je okolica parkovno urejena, nudi možnost  
prijetnega oddiha.  

Po tem postanku smo se odpeljali v vas gorskega ple- 
mena Padong. To pleme je tja pribežalo iz Mjanmara, 
bolj znani pa so pod imenom dolgovrati Kareni. Pa-
dongi vsem mladim deklicam okoli vratu obešajo ko- 
vinske obroče, ki jim z leti podaljšajo vrat, kar je dobro 
vidno pri starejših ženskah, medtem ko so za deklice 
bolj folklornega značaja, saj jih v času osnovnega šo- 
lanja ne nosijo več, pa tudi starši jih v to ne silijo. 
Starejše ženske obročev ne morejo več odložiti, ker so 
njihove vratne mišice preslabotne. V tej vasi je skoraj 
pred vsako domačijo delavnica, v katerih tkejo, rezljajo 
iz lesa itd., imajo pa tudi trgovinico, v kateri prodajajo 
svoje spominke. Poleg turizma se ukvarjajo še s polje- 
delstvom. Za nas je bila zanimiva predvsem plantaža 
ananasa.  
Naš naslednji cilj je bila mejna reka Mekong z njenim 
otokom, znanem po zlatem trikotniku. Po prihodu do 
reke smo se takoj vkrcali v čoln in se odpeljali do 
zlatega trikotnika ob tromeji. To poimenovanje se za 
otok uporablja zato, ker so na malem trikotnem otoku, 
ki ni v lasti nobene izmed mejnih držav, Mjanmara, 
Laosa in Tajske, trgovali z opijem in ga plačevali z 

Med potjo smo se ustavili ob toplem vrelcu, kjer bruha vroča 
termalna voda iz ograjenega vodometa 

Ob obisku gorskega plemena Padong se je Angelca slikala z 
dolgovrato Kareno 

Po prihodu do reke Mekong smo se vkrcali v čoln in se odpeljali 
do zlatega trikotnika ob tromeji Mjanmara, Laosa in Tajske 



 

 

 

zlatom, s čimer so nekateri hitro obogateli.  
Ker je reka Mekong široka in globoka, smo med vožnjo 
do otoka srečevali veliko čolnov in tudi manjših to- 
vornih ladij. Nismo pa obiskali samo otoka, temveč 
tudi tržnico v Laosu onstran reke, kamor je tujim tu- 
ristom vstop prost. Korist od turizma je voditelje te 
države toliko omehčala, da so ob reki odprli trgovsko 
cono.  
Takoj po izkrcanju so se nam na laoški strani približali 
plahi otroci in pričakovali, da jim kaj podarimo. Ko jim 
je Angelca razdelila okrogle lizike iz Slovenije, so po- 
kazali navdušenje in veliko veselje. Na tržnici se nismo 
dolgo zadrževali; kupili smo le nekaj spominkov, sicer 
pa za naše potrebe ni bilo velike izbire.  
Po vrnitvi na Tajsko stran smo si najprej ogledali muzej 
opijske zgodovine, nato pa smo se sprehodili do mo- 
stu, ki meji na Mjanmar. Med sprehodom smo šli mimo 
številnih trgovin, ki slovijo po nizkih cenah. Te trgovine 
so namreč za Mjanmarce (Burmance) takšne, kot je bil 
nekoč »Ponteroso« v Trstu za Jugoslovane. 
V mraku smo se z avtobusom odpeljali na letališče Chi- 
ang Raja in odleteli v Bangkok, kjer smo si v hotelu 
privoščili samo nekaj ur spanja, nato pa se odpravili na 

letališče, od koder smo poleteli proti jugu in pristali na 
letališču Trang. Vstopili smo v džipe in se po krajši vo- 
žnji vkrcali na ladjico v Andamanskem morju, da smo 
na otoku Ko Lanta preživeli še dopustniški del poto- 
vanja. 
Na otoku Ko Lanta smo se namestili v udobne bunga-
love ob morju, ki nas je takoj pritegnilo, a smo se zara- 
di močnega opoldanskega sonca in tople morske vode 
raje odločili za nekoliko hladnejši bazen pod palmami. 
V tem lepem okolju smo imeli na voljo tri dni časa za 
lenarjenje ter raziskovanje otoka in okolice. V tem času 
se človek res naspi in spočije. 
Ob sedmih zjutraj se je Angelca odpravila k bližnjemu 
morju, zaplavala in se prijetno osvežila. Ko je prišla 
ven, še vedno ni bilo nikogar, a ne za dolgo – kmalu so 
se ji pridružile maserke, ki imajo ob obali masažne sa- 

lone. Ob pogovoru z njimi je uživala v prijetni melodiji 
Adamanskega morja. 
Po zajtrku sva se z Angelco odpravila raziskovat otok 
Ko Lanta. Za ves dan sva najela motorno rikšo, poime- 
novano tudi tuk-tuk, nasmejani voznik pa je postal 
najin vodič.   
Med vožnjo ob cesti sva pod večjim drevesom nahra- 
nila in razvajala slonico z mladičem – to spada k tu- 
ristični ponudbi. Hrano zanjo, banane, ananas in ko- 
kos, sva v obliki donatorstva kupila v bližnjem kiosku. 
Sicer pa je bila počasna vožnja po gladkem asfaltu 
udobna, rahla sapica pa osvežujoča, predvsem za ne- 
pokrito Angelco, ki ji je kuštrala lase. Napotili smo se 
proti razgledni točki, do katere sva se po strmem klan- 
cu s skuterjem zapeljala z vodnikom, Angelca pa se je 
tačas sprehodila po vrtu turistične domačije. Z rikšo 
smo pot nadaljevali do vasice Win Jeag, nato pa preč- 
kali otok in se ustavili v muslimanski vasi, kjer so nama 
z Angelco ponudili slona za treking. Trekinga nisva na- 
ročila, osvežila pa sva se s hladno fanto, saj piva ni bilo 
možno dobiti – sicer pa ga je bilo možno dobiti v vseh 
drugih vaseh, skozi katere smo se peljali z rikšo. 

Na tržnici, na laoški strani, se nismo dolgo zadrževali, kupili 
smo le nekaj spominkov 

Pozlačeni budistični tempelj v zlatem trikotniku na strani 
Tajske 

Po prihodu na otok Ko Lanta smo se namestili v udobne 
bungalove 



 

 

 

Ko smo se pripeljali na severno stran otoka, se nam je 
ponudil čudovit razgled. Takoj pod cesto je bilo drevje, 
sledilo je rastje mangrove, nato še morje in manjši oto- 
ki, ki so kot skale štrleli iz morja. V bližnjo restavracijo 
sva se odpravila po zelo dobro tajsko pivo, ne samo za- 
radi žeje, temveč tudi zato, da sva se malo ohladila. 
Pred vstopom vanjo sva se morala sezuti. 
Vročina je že pritiskala, a odprti tuk-tuk je med vožnjo 
omogočal hlajenje, zato smo se odpeljali do stare vasi 
oziroma mesta Lanta Pier. Najin začasni vodnik nama 
je priporočil, da si samostojno ogledava ulico, kjer pre- 
vladuje zanimiva arhitektura starih hiš s številnimi 
trgovinami in lokali. Vse je bilo majhno in lično, ureje- 
no in čisto. 
V tem kraju sva se za dobro uro vkrcala v dolgorepi 
čoln, s katerim sva se zapeljala po kanalih med man-
grovami. Vmes sva z bananami hranila male opice, ki 
so zasedle čoln, dokler se ni pojavil večji samec, vodja 
opičjega tropa. Bil je agresiven in ni počakal na bana- 
ne, temveč je Angelci vrečko z bananami bliskovito 

iztrgal iz rok. Voznik čolna je bil zelo prijazen in naju je 
opozoril na posebnosti tega kraja, na primer na belo- 
glavega orla, ki je redek primerek otoka. Videla sva tu- 
di čaplje, galebe in raznovrstne ptice. Bila sva edina 
turista, zato sva sklepala, da zgodnja popoldanska vro- 
čina nikogar ne privabi v čoln.    
Ko sva iz dolgorepega čolna prestopila v rikšo, smo se 
z začasnim voznikom in vodnikom odpeljali naprej po 
skrbno izpeljani obalni cesti – otok je mogoče povsem 
obkrožiti. Vozili smo se mimo kavčukovih nasadov in 
drugih zanimivih gozdnih predelov.                 
V eni izmed vasi smo se ustavili pri tekmovalcih ptič- 
jega petja. Lastniki raznovrstnih ptic so v lesenih klet-
kah prinesli svoje ptice pevke in jih obesili na priprav- 
ljene drogove. Ob vsaki kletki so postavili tablo, na ka- 
tero so zapisovali žvižge. Bilo je veliko žvrgolenja, a na 
zmagovalca nisva čakala, saj je kazalo, da bo tekmo- 
vanje trajalo še dolgo. 

Na delu otoka, kjer so muslimanske vasi, so bile musli- 
manke oblečene v dolga črna oblačila, obrazov pa niso 
imele zakritih. Številne mlade muslimanke smo videli 
na skuterjih brez kakršne koli sramežljivosti. Na več 
mestih na tem delu otoka sva z Angelco opazila opo-
zorilne table, ki kažejo smeri, kam naj se umaknejo 
ljudje pred morebitnim cunamijem.  
Ko smo se pripeljali v mesto Saladan Village, od koder 
je možna plovba z ladjicami na sosednje otoke, smo se 
ustavili na tržnici, ki je bila dobro založena s sadjem. 
Za tovrstni obrok sva se odločila, ker tropsko sadje 
poudari dopustniško razpoloženje. Proti večeru sva se 
z rikšo zadovoljno vrnila v naš bungalov. Doživela sva 
samoto in turistični vrvež na otoku Ko Lanta.    
Zvečer sva prisluhnila muslimanski molitvi iz bližnjega 
minareta. Nekaj moških je vstopilo v mošejo, midva pa 
sva si poiskala restavracijo, kjer sva si za večerjo na- 
ročila ribi na žaru. Ko je iz minareta utihnila molitev, je 
okolje postalo mirno in spokojno, tudi turistov ni bilo 
videti veliko. Po odlični večerji sva se odpravila v bun- 
galov, kjer sva se kmalu po prihodu prepustila nočne- 
mu počitku. 
Naslednje jutro je Angelca izkoristila za zgodnje jutra- 
nje plavanje v mirnem morju in za sprehod po peščeni 
obali. Nadela si je tudi vodno masko, a ribic je bilo v 

Z Angelco sva se s čolnom zapeljala po kanalih med 
mangrovami, vmes pa hranila opice, ki so zasedle čoln 

Med večurno vožnjo z rikšo sva si oghledala tudi otok 

Naslednje jutzro smo se odpeljali na celodnevni izlet na otok 
Phi Phi Leh 



 

 

 

vodi ob skalah malo, mivka pa je že ob blagih valovih 
povzročala kalnost.  
Kmalu po Angelčini jutranji rekreaciji smo se odpeljali 
na celodnevni izlet na otok Phi Phi. Pravzaprav gre za 
dva otoka: veliki Phi Phi Dan in mali Phi Phi Leh. Ko 
smo se z ladjo približali otoku, smo se kar nad vodo 
vkrcali na manjšo ladjo, s katero se da približati omen- 
jenima otokoma, ki z visokim skalnim ostenjem deluje- 
ta izjemno veličastno, apnenčasta goratost ter pora-
ščenost z drevesi in grmičevjem v višjih delih otokov 
pa dajeta videz naravne in neokrnjene lepote. V njuni 
notranji razčlenjenosti so čudoviti zalivi kot amfiteatri, 
kjer kraljuje kristalno čista voda, ki z odbojem zelene- 
ga rastlinja visoko nad njim učinkuje zapeljivo svetlo- 
zeleno. Ne samo mi, tudi drugi turisti so zaplavali v 
morju in se prepustili šnorkljanju, ki je omogočalo 
enkratno opazovanje raznobarvnih ribic in koral pod 
nami. Manjkala nam je samo še vodna kamera, da bi 
posneli ta čudoviti svet.   

Z manjšimi dolgorepimi čolni, ki omogočijo prehod 
skozi skalno sotesko, smo se napotili v zaliv Pileh, kjer 
so nam po prihodu pripravili kosilo v naravi. Po kosilu 
smo se sprehodili po zaraščenem notranjem delu oto- 
ka do domovanja njegovih varuhov.  

V zalivu Pileh je bilo zelo veliko turistov, čolnov in tudi 
nekaj manjših gliserjev, a odlična organizacija tamkaj- 
šnjih uslužbencev je preprečila vsakršno zmedo. Vse je 
bilo označeno z nalepkami, tudi za našo skupino: od 
kod smo prišli in kam nas morajo pripeljati. Sicer pa 
tamkajšnji vodniki obvladajo situacijo do potankosti, 
zato ni bilo treba nič spraševati – vse je potekalo glad- 
ko, mirno in spontano. Človek dobi v takšnem stanju 
občutek, da se nikamor ne mudi. Ker je ogled potekal 
strukturirano, nismo zamudili ničesar dragocenega. 
Po zalivu Pileh smo se ustavili še v zalivu z opičjimi 
družinami, kjer smo si privoščili šnorkljanje in plavanje 
v topli morski vodi. Nato smo po krajši vožnji prestopili 
iz dolgorepega čolna na manjšo ladjo, ki nas je popel- 
jala do Phi Phi Donz, ki je večje naselje na otoku. Tu 
smo se sprehodili med tržnicami in restavracijami ter 
se okrepčali. Kmalu je sledilo vkrcanje na večjo ladjo, s 
katero smo odpluli na otok Ko Lanta, kjer so nas že 
čakali džipi, ki so nas odpeljali do naših začasnih bun- 
galovov. Ob tej izvrstni organizaciji dobi človek obču- 
tek, da se v množici turistov ne bi mogel izgubiti, saj bi 
te prej našli izurjeni vodniki. 
Zvečer smo si v restavraciji na prostem kot poslastico 
na otokih privoščili pečeno barakudo. Zadnji dan pred 
odhodom iz tega čudovitega okolja smo v vasici neka- 
ko obmirovali. Za zaključek smo si privoščili sprehod, 
pokušanje  različne   kulinarike,  nakup   spominkov  ter  
plavanje v morju in bazenu, ki nam lepšajo dopust. 
Ko smo morali naslednji dan pospraviti prtljago in odi- 
ti, smo v večini želeli podaljšati dopust, vendar je to 
storil le en mlad par, drugi pa smo se morali zaradi 
rezervacij letal vrniti domov.  
V Slovenijo smo se vračali prek letališč v Trangu, Bang- 
koku in Carigradu ter vmes dolgo čakali na letališčih. 
Ob pristanku na brniškem letališču smo zaključili poto- 
vanje po turistično zanimivi Tajski, ki nam je vtisnila v 
spomin veliko lepega.   
Potovanja po svetu so zanimiva in zelo poučna, vendar 
nenadomestljivo za zeleno Slovenijo, v kateri smo se 
rodili in doživeli veliko lepega – tako v objemu svojih 
staršev kot svojega naroda.  
 
 

 

 

 

 

 

 

V zalivu Pileh otoka Phi Phi Leh je bilo veliko turistov, čolnov in 
tudi nekaj manjših glisarjev 

Ne samo mi, tudi drugi turisti so zaplavali pred ožino, ki vodi v 
zaliv Pileh 


