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Kedves Utazó! 
 
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination 
nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer.  Fő területünk Ázsia, annak is az a 
része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma 
már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási 
ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a helyszínen 
vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak minőségi) 
honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi idegenvezetők. Arról, 
hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:http://www.azsia-utazas.hu 
 
A legtöbb anyag Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként 
pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.   

Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal is. És nem csak Vietnamban! ÁZSIA 
MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni programokat, program blokkokat tartalmaz, amelyek 
valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon összeállítani az utat, nyaralást.     

Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint 
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Vietnam kincsei kulturális 
körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik 
akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is 
beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni útként a különböző programok és 
modulok "beszúrhatók"! 

Erre példa ez a rövid program összeállítás is: Ázsia ősi lelkének egyik legizgalmasabb, évszázados, de mégis 
szupermodern megnyilvánulása: Bangkok, az Angíalok Városa a kultúra szemszögéből. Ezek az egy és több 
napos barangolások  önálló programként is bejárhatók, de beleilleszthetők egy egyéni/kiscsoportos körút 
programjába is.  

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes anyagaink, napra készen, 
itt találhatók: 

 
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok/ 

https://thaifoldi.hu 
 

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@vietnamiut.hu 
  

http://www.azsia-utazas.hu/
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok/
mailto:hq@vietnamiut.hu
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AZ ÉN BANGKOKOM 
 

 
 
Bangkok vagy thai nyelven Krung Thep (magyarul: az angyalok városa) Thaiföld fővárosa, s egyben legnagyobb 
városa is. Beceneve: „Kelet Velencéje” vagy az angyalok városa. Persze, mint minden más is Thaiföldön, ez a 
városnév is bonyolutabb kissé… A város igazi, hivatalos neve: 
Grungthép-mȧhánákān-ȧmān-rȧtȧnȧgószin-mȧhinthȧrá-juthȧjá-mȧhádilog-popnoppȧrȧt- rádsȧtháni-burirom-
udom-rádsȧnivédmȧhászȧthán-ȧmānpimán-ȧvȧtánszȧthid-szȧgȧthȧdtijȧ-viszȧnugȧmprȧszit.  
Magyarul (kb.) így ferdíthetnénk:  „Az angyalok városa, a nagy város, az örök ékkő-város, Indra isten 
bevehetetlen városa, a világ kilenc drágakővel ékesített nagyszerű fővárosa, a boldog város, amelynek 
gazdagsága egy hatalmas hatalmas királyi palota,  mely ahhoz a mennyei lakhelyhez hasonló, ahol a 
reinkarnálódott isten uralkodik, az Indra által adott és Visnukam által épített város.” 

 
Az „Én Bangkokom” programcsomagjaink egy megszokottól teljesen eltérő koncepcióval 
rendelkeznek. A turistás helyeket is bemutatják de ezeket kiegészítik saját tapasztalataink alapján 
adható, igazán különleges helyeket is bemutatni kívánó programokkal. Idegenvezetőink, akik 
maguk is Bangkokban élik mindennapjaikat. Igyekszünk gát olyan helyeket és területeket 
megmutatni, melyeket a magyar utazási irodák kihagynak. Nélkülözzük a kisfurgont és a nagy 
kínai turistacsoportokat és a helyi tömeg-közlekedést, valamint a lábunkat vesszük igénybe, hogy 
bejárjuk az ismeretlen Angyalok Városát. 
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BKKERD: BANGOK LEGÉRDEKESEBB HELYEI 
 
 
Az egész napos városnéző program keretében betekintést nyerünk Bangkok történelmébe, építészeti 
különlegességeibe és közösségeibe. A túra keretében meglátogatjuk a Wat Traimit hatalmas színarany Buddha 
szobrát. Látogatást teszünk a kínai negyedben és Ázsia egyik legnagyobb virágpiacán és megismerjük a thai 
masszázs történetet a Fekvő Buddha templomában. Megpihenünk egy órára egy kellemes lábmasszázst venni és 
a napunkat a Hajnal templomában. 
 

A Wat Traimit templom fő szobrának kifejezetten érdekes a 
története. A templom közepén található hatalmas szobrot egykoron 
mozaikkal díszített fehér stukkó borította. A restaurátorok a korát 
nagyjából 700 évre teszik és feltehetően Ayutthaya városából került 
Bangkokba 1403-ban. A templomot 1954-ben építették fel és amikor 
elhelyezték az ikont 1955 május 25-án, akkor egy apró baleset miatt 
leejtették és a feltort stukkó alól megjelent az eredeti tömör arany. A 
vizsgálatok megállapították, hogy 99% tisztaságú 18 karátos arany 

melynek súly béli értéke 9,5 milliárd forint. A magassága 3,91 méter és szélessége 3,10 méter. 
 

Bangkok virágzó kínai negyede, vagyis a Chinatown a világ egyik 
legnagyobb kínai negyede. 1782-ben alapították és a Yaowarat út 
mentén terjeszkedik el. A 19-20. század végére kiemelt kereskedelmi 
központtá vált és az egykori ópiumbarlangok és szerencsejátékos 
vígadók helyét ma már átvették az utcai árusok, akik kínai ételeket és 
tradicionális termékeket értékesítenek.  
 
 
 

 
 A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel 
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga, fehér 
és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat Khlong 
Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának számít, ahol 
már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és fűzérek mellett 
finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi finomságokat is. A piac 
története a 18. században kezdődött I. Rama király uralkodásának 
idején és a 19. század elejére már hatalma halpiaccá növekedett. Az 
1950-es években a helyi hatóságok megelégelték az állandó halszagot 
mely átjárta a környező utcákat és kizárólag virágárusoknak 

engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac. 
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 Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb 
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter hosszú 
és 16 méter magas. 
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején 1788-
ban és később III. Rama király által renoválták és kibővítették. Itt 
bemutatjuk az ország legnagyobb Buddha-ikonjainak kollekcióját és a 
templom a legjobb példaképe a kínai-thai építészetnek. Úgy tartják, 
hogy az eredeti Thai masszázs ebből a templomból terjedt el és mind 

a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik. 
 

 
 A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik 
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta, mert 
1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a helyre az el-
esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a Smaragd Buddha 
számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter magas. A 19. században 
Mongkut (IV. Rama) király az épületet porcelán darabkákkal 
díszítette. 
 
 
 

 
 
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Lábmasszázst egy óra időtartamban 
• Ivóvizet a programhoz. 

 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
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• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 8.00 – 17.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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 BKKBEST: BANGKOK LEGSZEBB LÁTNIVALÓI 
 
 
Az egész napos városnéző program keretében megtekintjük Bangkok leglátogatottabb és egyben legnépszerűbb 
látványosságait. Napunkat a Királyi Palotában és a Smaragd Buddha templomában kezdjük el az óvárosban 
majd megtekintjük a Fekvő Buddha templomát a Wat Pho-t. Ezután a Kínai negyedbe látogatunk el, ahol az 
Arany Buddha templomát szemléljük meg. Látogatást teszünk egy virágpiacon és átszeljük hosszúfarkú 
„longtail” hajóval a várost a csatornákon és a napunkat a Hajnal templomában a Wat Arunnál zárjuk le.  
 

A Királyi Palota és a smaragd Buddha temploma, melynél Thaiföld 
legszentebb Buddha-ikonja található meg. Thaiföld építészetére 
legjellemzőbb elemek láthatók itt, melyeket speciális iskolákban 
képzett thai művészek restaurálnak, hogy megőrizzék eredeti 
állapotukat.  
A Királyi Palota (Wat Phra Kaeo) építése Bangkokban 1782-ben 
kezdődött meg, majd számos épülettel lett kibővítve több király által. 
Az épület korábban a kormány, a királyi udvar és a királyi család 
lakhelyé-nek szolgált. A smaragd Buddha a Wat Prakeaw templomban 
dalálható. A szobrot Észak-Thaiföldön (Chiang Rai tartományban) 

találták meg a 13. században, de a fővárosba helyezték át. 
 
 
 
 

 Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb 
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter hosszú 
és 16 méter magas. 
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején 1788-
ban és később III. Rama király által renoválták és kibővítették. Itt 
bemutatjuk az ország legnagyobb Buddha-ikonjainak kollekcióját és a 
templom a legjobb példaképe a kínai-thai építészetnek. Úgy tartják, 
hogy az eredeti Thai masszázs ebből a templomból terjedt el és mind 

a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik. 
 
 
 



 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu  
www.thaifoldi.utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  Az én Bangkokom 2021-2022-2023 8. Oldal 
 

Bangkok virágzó kínai negyede, vagyis a Chinatown a világ egyik 
legnagyobb kínai negyede. 1782-ben alapították és a Yaowarat út 
mentén terjeszkedik el. A 19-20. század végére kiemelt kereskedelmi 
központtá vált és az egykori ópiumbarlangok és szerencsejátékos 
vígadók helyét ma már átvették az utcai árusok, akik kínai ételeket és 
tradicionális termékeket értékesítenek.  
 
 
 

 
 

A Wat Traimit templom fő szobrának kifejezetten érdekes a 
története. A templom közepén található hatalmas szobrot egykoron 
mozaikkal díszített fehér stukkó borította. A restaurátorok a korát 
nagyjából 700 évre teszik és feltehetően Ayutthaya városából került 
Bangkokba 1403-ban. A templomot 1954-ben építették fel és amikor 
elhelyezték az ikont 1955 május 25-án, akkor egy apró baleset miatt 
leejtették és a feltort stukkó alól megjelent az eredeti tömör arany. A 
vizsgálatok megállapították, hogy 99% tisztaságú 18 karátos arany 

melynek súly béli értéke 9,5 milliárd forint. A magassága 3,91 méter és szélessége 3,10 méter. 
 

 A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel 
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga, fehér 
és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat Khlong 
Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának számít, ahol 
már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és fűzérek mellett 
finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi finomságokat is. A piac 
története a 18. században kezdődött I. Rama király uralkodásának 
idején és a 19. század elejére már hatalma halpiaccá növekedett. Az 
1950-es években a helyi hatóságok megelégelték az állandó halszagot 
mely átjárta a környező utcákat és kizárólag virágárusoknak 

engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac. 
 

 
 A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik 
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta, mert 
1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a helyre az el-
esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a Smaragd Buddha 
számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter magas. A 19. században 
Mongkut (IV. Rama) király az épületet porcelán darabkákkal 
díszítette. 
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Lábmasszázst egy óra időtartamban 
• Ivóvizet a programhoz. 

 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 8.00 – 17.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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MYBKOV: BELVÁROSI KINCSVADÁSZAT 
 
A mai túránk keretében a klasszikus óvárost egy kicsit más formában ismerjük meg és a kevésbé ismert templomok 
után lehetőségünk adódik a legváltozatosabb szuvenírek vásárlására is. Napunkat a belvárosban Phaya Thai 
állomásnál kezdjük. Innen rövid sétát teszünk a Graffiti Parkba, majd hajóra pattanunk és a csatornát átszelve a 
Wat Saket templom lélegzetelállító panorámájában gyönyörködünk. Ezt követően bevezetést nyerünk a 
buddhizmusba a Loha Prasat templomban. Ebédünk után a Demokrácia emlékművet is meglátogatjuk és 
átsétálunk a legendás Khao San úton. Az Érmemúzeumban megismerjük a Bangkoki Pénz történetét és a napunk 
zárásaként az amulettpiacon ismerjük meg a szerencsetalizmánokat. 

 
 A Chalerm-La parkot a helyiek csak Graffiti parknak nevezik. 
Bangkok alternatív graffitis művészei itt festik fel havonta újabb 
alkotásaikat és gyakran ellátogatok, mert elég gyakran átfestik a 
korábbi műveket és mindig újabb képeket látok. A művészek sokszor 
belekeverik a képek témájába a fogyasztói társadalommal szembeni 
kritikákat vagy a politikai élet egy-egy pillanatát is. (Az utolsó képen 
IX. Rama király képe található.) A fiatalok gyakran járnak ide 
fényképezgetni, focizni, vagy csak beszélgetni. 
 
 

 
 
 

Wat Saket vagy más néven az Aranydomb Ban  gkok legmagasabb 
látványossága és rögtön az Óváros fala mellett található, tetőjéről 
ragyogó kilátás nyílik Bangkok régi városnegyedére. Az épület 
alapzata az Ayutthaya korszakban épült, a tetejét később építették 
hozzá. A harang alakú tornya (chedije) Buddha relikviáit őrzi. III. 
Rama király idején járvány csapott le Bangkokra, több ezer áldozatot 
szedve. Abban az időben a holttestek elégetése nem volt engedett az 
Óváros falain belül, ezért az áldozatokat a Wat Saket templomhoz 
vitték elégetni. Úgy becsülik, 30.000 áldozatot égettek el csak abban 
az időszakban itt.  
 Minden év novemberében a Loy Krathong (vagy fény) fesztivált itt 

is ünneplik. Egy óriási vörös szövetet visznek fel felvezetve a hosszú lépcsősoron, hogy a Chedi köré tekerjék 
azt. Virágszirmok, levelek és gyertyák veszik körül a templomot ez időszak alatt, hogy azokat adományként a 
Chao Praya folyóba úsztassák a hívők.  
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 A Loha Prasat templom egy különleges négyzet alakú templom, 
melyből a világon összesen három ilyen van. Ebből kettő Indiában 
található egy pedig itt Bangkokban. A III. Rama király által épített 
templom 1846-ban készült el. A kilenc szintes épület 36 méter magas 
és 37 fém tornya az ég felé magasodik. Falain belül Buddhista 
idézetek vannak és 2005 óta az UNESCO világörökség része. 
 
 
 

 
 

 Az óvárosban található Thanon Khao San kicsiny 410 méter hosszú 
út legendás lett a hátizsákos turisták között, mert közel van a Nagy 
Palotához és számos olcsó vendégház kínálja itt szobáit. Az utca neve 
a "rízs" és a "malom" szavakból tevődik össze, mert hajdanán a 
farmerek az itteni malomhoz hozták a termést. Naponta átlagosan 40-
50000 látogatója van és éjszaka megkóstólhatók a rántott skorpiók, 
bogarak és a diszkók és bárok változatos zenékkel ordítják túl 
egymást. Az út szerepelt Alex Garland "A part" című könyvében, 
melyet később Leonardo DiCaprioval filmesítettek meg. 
 
 

 
 A Bangkok Érmemúzeum 2015-ben nyílt meg és az interaktív 
kiállítás bemutatja a pénz történetét és érdekes információkat 
tudhatunk meg a thai pénzekről is. A három szintes épület állandó 
kiállítása a pénz, mint kereskedelmi eszköz elterjedését mutatja be, a 
második emeleten pedig különleges érméket láthatunk, mint például 
azon érmét, mely QR kóddal van nyomtatva vagy azt, amelyik egy 
gepárd DNS-ét tartalmazza. 
 
 
 
 
 A thai amulettek gyűjtése nagy hagyománnyal bír a lakosok számára. 
Az amuletteket általában koruk alapján értékelik és jellemző, hogy 
többet is viselnek egyszerre, ami védelmet ad a különböző dolgok 
ellen a hétköznapokban. Az amulett piac a nagy palota közelében 
hosszú boltsorokon át árulja a talizmánokat és érméket. Az 
újságárusoknál pedig létezik kifejezetten ezen medálokra szakosodott 
folyóirat is. 
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! Az érmemúzeum hétfőn zárva tart! A program kiindulási pontja igény 
szerint az idegenvezetővel módosítható. 
A program ára tartalmazza: 

• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 

• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 

• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 

• Ivóvizet a programhoz. 

• Egyszeri étkeztetést 

Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 

• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 

• Kényelmes cipőt vagy szandált 

• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 

• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 

• Fényképező gépet és mobiltelefont 

• Igazolást a túráról 

• Személyes iratokat 
 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 

• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.  
A program kiindulási és végpontja: BTS Phaya Thai állomás. Reggel 9 óra 
(https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x
30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakho
n!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569
244!4d100.5338019) 
 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
 

https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
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MYBKNY: THONBURI TEMPLOMAI  
 
Ezen programunk keretében a Chao Praya nyugati oldalát fedezzük fel. Napunkat a turisták által kevésbé ismert 
Siriraj piacon kezdjük, majd ezután egy hosszabb sétát követően Királyi Bárkák hagyományát ismerjük meg. A 
második állomásunk a Harangtemplom. Innen a Hajnal Templom következik és a délutánunkat már a Pat 
Khlong virágpiacon folyatjuk. Napunk zárásaként a klasszikus Wat Pho templomban ismerjük meg a thai 
masszázs történetét.   
 
Thon Buri negyede 15 éven át volt a szilvafa „Ban Kok” falujának központja. A Siriraj kórház melletti vegyespiac 
színes forgatagában kóstolót veszünk a helyi thai ételekből és folytatjuk sétánkat. 
 

 
A Királyi Bárkák hagyományos utazási eszközei voltak a királyoknak. 
A színes dekorált hosszúfarkú hajókat a város 200 éves évfordulóján 
1982-ben vonultatták fel a Chao Praya folyón, azóta a 
Bárkamúzeumban láthatóak és csak speciális ünnepeikkor kerülnek 
újra elő. A teljes flotta 50 hajóból áll és több mint 2000 díszruhás 
evezős hajtja meg őket. A leghosszabb hajó 50 méter hosszú és 
egyetlen tíkfából faragták ki. 
 
 

 
 

 A Wat Rakhang, vagyis a Harangok temploma az utolsó nagy 
templom, mely I. Rama király idejében épült. A fő épülete 1922-23 
között készült el és freskói a Királyi Bárkák vonulását mutatják be. Az 
eredetileg egy Ayutthayai templom mintájára épült szentély. I. Rama 
idején a templom felújításakor egy régi harangot találtak itt, melyet a 
Smaragd Buddha templomába helyeztek és ide 5 másik harangot 
rendelt a király.  
 
 
 
 
 
 A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik 
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta, mert 
1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a helyre az el-
esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a Smaragd Buddha 
számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter magas. A 19. században 
Mongkut (IV. Rama) király az épületet porcelán darabkákkal 
díszítette. 
 
 
 



 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu  
www.thaifoldi.utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  Az én Bangkokom 2021-2022-2023 14. Oldal 
 

 
 

 A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel 
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga, fehér 
és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat Khlong 
Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának számít, ahol 
már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és fűzérek mellett 
finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi finomságokat is. A piac 
története a 18. században kezdődött I. Rama király uralkodásának 
idején és a 19. század elejére már hatalma halpiaccá növekedett. Az 
1950-es években a helyi hatóságok megelégelték az állandó halszagot 
mely átjárta a környező utcákat és kizárólag virágárusoknak 

engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac. 
 
 

 Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb 
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter hosszú 
és 16 méter magas. 
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején 1788-
ban és később III. Rama király által renoválták és kibővítették. Itt 
bemutatjuk az ország legnagyobb Buddha-ikonjainak kollekcióját és a 
templom a legjobb példaképe a kínai-thai építészetnek. Úgy tartják, 
hogy az eredeti Thai masszázs ebből a templomból terjedt el és mind 

a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik. 
 
Megjegyzés: 
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt!  
 
A program kiindulási pontja igény szerint az idegenvezetővel módosítható. 
 
A program ára tartalmazza: 

• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 

• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 

• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 

• Ivóvizet a programhoz. 

• Egyszeri étkeztetést 

Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 

• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
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• Kényelmes cipőt vagy szandált 

• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 

• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 

• Fényképező gépet és mobiltelefont 

• Igazolást a túráról 

• Személyes iratokat 
 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 

• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.  
A program kiindulási és végpontja: az Óvárosban. Idegenvezetővel előre egyeztetett helyszínen. 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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MYBKDT: DÉL-BANGKOK TEMPLOMAI 
 
Ezen programunk keretében Bangkok déli részét fedezzük fel. Reggel a Lumphini parkban találkozunk egy 
reggeli sétára. Megismerjük az idegenvezetőnket és bebarangoljuk a park területét és ha szerencsénk van még 
komódói sárkánygyíkokkal is találkozhatunk. Innen ebédünk után a magasvasútra pattanva Sapphan Taksin 
kikötőnél folytatjuk, ahonnan második állomásunk a rejtélyes Satthorn torony lesz. Innen a „hajótemplom” 
vagyis a Wat Yannawa következik utána a Wat Worachanyawas kevésbé ismert fekvő Buddhája. Harmadik 
templomunk a Wat Ratcha Singkhorn majd pedig napunkat az Asiatique különleges bevásárlóközpontban 
fejezzük be, ahol lehetőségünk nyílik az óriáskerékre felmenni és a Chao Praya folyó éjjeli szépségét megnézni. 
 

A Lumphini park Bangkok legnagyobb parkja, melynek nevét 
Buddha indiai szülővárosáról kapta. Az 57 hektáros terület otthont ad 
számos madárfajnak és komódói sárkánygyíkoknak is. Futópályája 2,5 
kilométer hosszú és található itt uszoda, edzőterem és egy könyvtár is. 
A park 1928-ban nyílt meg és azóta számos fesztiválnak és koncertet 
is helyet ad. Két mesterséges tavában pedig számos halfaj lakik. 
Főbejárata előtt IV. Rama király szobra látható.  
 
 
 
 
A Sathorn torony a helyiek számára csak „Szellemtoronyként ismert. 
Az eredetileg 47 emeletes 600 lakásos épületet sosem fejezték be, mert 
az 1997-es gazdasági válság miatt az egész ingatlanpiac összeomlott. 
Nagyjából 70%-a volt kész, amikor az egész projektet 
felfüggesztették. Jelen tulajdonosa még nem kezdett semmit vele és 
bár számos turista megmászta már 2018 óta ezt tilalmazzák és számos 
baleset is történt.  
 
 

 
 
 A Wat Yannawa templom egy különleges alakú templom, mely 
formájával egy érdekes látványt ad. A templom az Ayutthaya 
korszakban épült és a Charoen Krung út mellett található 5 perc 
sétányira a Sapphan Taksin kikötőtől. Egykoron ezen területen 
rizsfoldek voltak és a helyi kínaiak és thai lakosok a folyón itt pakolták 
le áruik nagy részét. III. Rama király elrendelte ennek a templomnak 
a felhúzását és a kérése alapján egy hajó alakú szentélybe helyezték el 
a Buddha szobrát a templomnak. Ma a hajó előtt a király szobrát lehet 
megtekinteni. 
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 A Wat Worachanyawas templom kevésbé ismert a turisták között 
mert egy eléggé eldugott sikátorban van. Fekvő Buddha szobra 
azonban legalább annyira szép, mint a híres Wat Pho templomnak. 
1790-ben alapították és a thai buddhizmus részeként nagyjából 100 nő 
és férfi ad masszázst a helyi lakosságnak.  
 
 
 

 
 
 A Wat Ratcha Singkhorn templom viszonylag új építésű templom 
az Asiatique mellett. A kikötő mellé épült épületkomplexum egykor 
kiemelt kereskedelmi szerepet kapott az Ayutthaya királyság idejében 
és a környék legrégebbi vallásos intézménye. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Napunk végét az Asiatique bevásárló negyedben fejezzük be. Az 
eredetileg raktárként funkcionáló épület ma már éttermek és 
szuvenírboltok sokaságából áll. 2012-ben nyitották meg és eredetileg 
a dán tulajdonú „Kelet Ázsiai Társaság” tulajdonában volt 1947-ig. 
Leglátványosabb eleme az óriáskerék, mely 60 méter magasságban 
mutatja meg a város látképét.  
 
 

 
 

 
 
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! Az Asiatique esetében az óriáskerék használata további költségekkel jár. A 
gyalogos túra esetében  
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A program ára tartalmazza: 
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 

• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 

• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 

• Ivóvizet a programhoz. 

• Egyszeri étkeztetést 

Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 

• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 

• Kényelmes cipőt vagy szandált 

• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 

• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 

• Fényképező gépet és mobiltelefont 

• Igazolást a túráról 

• Személyes iratokat 
 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 

• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.  
A program kiindulási és végpontja: BTS Sala Daeng állomás. Reggel 9 óra 
(https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHy-
fIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536988
,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3s
IAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:[[13.729967199999999,100.538986999999
99],[13.7186434,100.51828920000001]] )  
 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHy-fIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536988,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:%5B%5B13.729967199999999,100.53898699999999%5D,%5B13.7186434,100.51828920000001
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHy-fIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536988,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:%5B%5B13.729967199999999,100.53898699999999%5D,%5B13.7186434,100.51828920000001
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHy-fIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536988,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:%5B%5B13.729967199999999,100.53898699999999%5D,%5B13.7186434,100.51828920000001
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHy-fIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536988,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:%5B%5B13.729967199999999,100.53898699999999%5D,%5B13.7186434,100.51828920000001
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoNsQn67k4rHy-fIHOPwLFvtZfRw:1571472777579&q=BTS+SiLOM&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13729239,100536988,96&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjJ4rml8KflAhVa6nMBHeT8Cp0QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:13338939198930636665;mv:%5B%5B13.729967199999999,100.53898699999999%5D,%5B13.7186434,100.51828920000001
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MYBKKM: BANGKOK MŰVÉSZETE ÉS KÜLÖNLEGES NEGYEDEI 
 
Bangkok kortárs művészete és graffiti szubkultúrája a 80-as évektől fogva kritikus szemmel nézi a politikát és a 
mindennapi életet. Az elmúlt években a galériák és múzeumok garmadája nyílt a városban. Utunkat Phaya Thai 
negyedben kezdjük, ahol első állomásunk a vasúti sínek melletti tákolt negyed, mely éles kontrasztot ad a Bayoke 
Sky toronnyal a háttérben. Egy rövid sétát követően meglátogatjuk a Graffiti Parkot és ezután egy kis sétával 
meglátogatjuk a Hua Chang kikötőt és a csatornákat. Innen ebéd után a Jim Thompson ház következik, ahol 
megismerjük a selyemkészítés módszerét. A BACC galéria pedig az aktuális kiállítása után délutáni sétánkkal a 
bevásárlóközpontok árnyékában a Wat Pathum Wanaram buddhista templomban tanulunk a buddhizmusról egy 
kicsit és végül az Erawan oltár rejtélyes történetét is megismerjük. Megmaradt időnkben pedig a 
bevásárlóközpontokban nézhetünk szét. 

 
 A Phaya Thai negyed a belváros közepén éles kontrasztja a 
társadalomnak. A helyi lakosok egyaránt viskókban és felhőkarcolók 
luxuslakásaikban élnek. Megnézhetjük a mindennapi életet és a 
magasvasút vonalát. Lehetőségünk lesz látni Bangkok jelenleg 
második legnagyobb épületét, a Bayoke Sky tornyot is.  
 
 
 
 
 
 
 
 A Chalerm-La parkot a helyiek csak Graffiti parknak nevezik. 
Bangkok alternatív graffitis művészei itt festik fel havonta újabb 
alkotásaikat és gyakran ellátogatok, mert elég gyakran átfestik a 
korábbi műveket és mindig újabb képeket látok. A művészek sokszor 
belekeverik a képek témájába a fogyasztói társadalommal szembeni 
kritikákat vagy a politikai élet egy-egy pillanatát is. (Az utolsó képen 
IX. Rama király képe található.) A fiatalok gyakran járnak ide 
fényképezgetni, focizni, vagy csak beszélgetni. 
 
 

 
 Jim Thompson egy amerikai üzletembe volt, aki az 1950-es években 
feltámasztotta a selyemipart Thaiföldön. Beruházásai segítségével a 
thai selyem ma világszínvonalnak orvend és a tíkfából épült háza ma 
már múzeumként üzemel, ahol saját Dél-Kelet Ázsiai tárgyaiból 
láthatunk egy kiállítást, mely 14 évszázad tárgyait mutatja be. A 
pagoda házak és a kert egy kellemes látványt ad a betondzsungelben 
és Mr. Thompson otthona volt 1967-ig, amikor Malajziában egy 
dzsungeltúra során rejtélyes módon eltűnt. 
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 A Bangkok Art and Culture Center vagyis a Bangkoki Művészeti 
és Kulturális Központ (BACC) 2005-ben nyitotta meg kapuit és 
céljaként az elérhető kortárs művészetek bemutatását tűzte ki. A 9 
emeletes komplexumban havi rendszerességgel váltakozó 
kiállításokat mutatnak be. Spirális lépcsőivel és tágas tereivel maga az 
épület is érdekes látvány és már az első évben 1.7 millió látogatója 
volt. Az intézet számos művészellátó bolt, kávézó és galéria otthona 
is. 
 
 

 
 

 A Wat Pathum Wanaram templom a belvárosban két 
bevásárlóközpont között fekszik. A templomot 1857-ben V. Rama 
király alapította és akkoriban még rizsföldeken keresztül csak a 
csatornákon tudták megközelíteni a hívők. A templom falain belül a 
IX. Rama király apjának hamvai találhatóak meg. És az  
épületegyüttest hatalmas kert veszi körbe. 
 
Bangkok egy forgalmasabb csomópontjában a Grand Hyatt Erawan 
hotel és a bevásárlóközpontok mellett található. Az oltáron belül egy 
négy irányba néző négy arcú Buddha szobor van, mely eredetileg a 

hindu Brahma istent a teremtés istenét szimbolizálja. A helyiek gyakran látogatják, hogy áldást kérjenek és 
szerencsét hozó táncot vegyenek a színes ruhákba öltözött táncosoktól. Szertartás szerint a szobor mind a négy 
arcához imátkoznak, virágfüzért helyeznek el és végül a sarokban megmossák kezüket a szentelt vízzel. Az oltár 
története elég bizarr és érdekes is egyben. Az útkereszteződésben egy hatalmas hotelt építettek, ahol egy sor 
baleset után az asztrológusok megállapították, hogy a balszerencse oka a rossz dátumon kezdődött építkezés. A 
buddhista papok által felszentelve 1956 november 9-én felhúzták az oltárt és a balesetek is megszűntek.  
 
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A Buddhista templom esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! A Jim Thompson ház területén angol idegenvezetést tudunk biztosítani csak. 
A BACC galéria folyamatosan változó kiállításokat ad, az aktuális programokat a honlapjukon teszik közzé. 
(https://en.bacc.or.th/) Kérjük vegyék figyelembe, hogy ezen túra alatt transzportot nem tartalmaz a csomag és 
kizárólag tömeg közlekedést használunk. 
A program ára tartalmazza: 

• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 

• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 

• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 

• Ivóvizet a programhoz. 

• Egyszeri étkeztetést 

https://en.bacc.or.th/
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Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 

• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 

• Kényelmes cipőt vagy szandált 

• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 

• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 

• Fényképező gépet és mobiltelefont 

• Igazolást a túráról 

• Személyes iratokat 
 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 

• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 9.00 – 17.00.  
A program kiindulási és végpontja: BTS Phaya Thai állomás. Reggel 9 óra 
(https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x
30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakho
n!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569
244!4d100.5338019) 
 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
 
 
  

https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
https://www.google.com/maps/place/Phaya+Thai/@13.7546843,100.5306569,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x30e29ea6414a70b5:0x2998d1e501663ddc!2sBTS+Skytrain,+Khet+Phaya+Thai,+Krung+Thep+Maha+Nakhon!3b1!8m2!3d13.7797406!4d100.5446473!3m4!1s0x30e29eca72da465b:0xcb9c88cbc154daf2!8m2!3d13.7569244!4d100.5338019
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BICBKK: BICIKLIS BARANGOLÁS BANGKOKBAN 
 
Ismerjük meg Bangkok kulturális örökséget két keréken! Ezen a rövidebb fél napos programban a belvárosát és 
piacát szemléljük meg. A túra a 3. Rama úton kezdődik, ahonnan elsőként a Khlong Toey piacot látogatjuk meg. 
Ezután a Queen Sikirit Kulturális Központnál elhaladva a Benjakitti parkban pihenjük ki fáradalmainkat. 
 

A Khlong Toei negyed Bangkok déli részén található, mely a Chao 
Praya folyó mellett fekszik. Megközelítőleg 100.000 szegényebb 
sorsú ember él itt. Itt található meg Bangkok legnagyobb friss árukkal 
felszerelt piaca a Talad Khlong Toei, ahol megvásárolható mindent az 
élő csirkétől kezdve a fűszereken át a kagylókig. A színek és szagok 
kavalkádja egyéni élmény és az árusok reggel 6-kor már kinyitnak, 
hogy délután 2-re be is fejezzék a napot. Számos étterem innen szerzi 
be az aznapi készleteket sokszor a legolcsóbb áron a városban. 
 
 

 
 A Queen Sirikit National Convention Center vagyis magyarul a 
Sirikit Királynő Művelődési Központ egy hatalmas épületegyüttes, 
mely számos rendezvénynek, találkozónak, kiállításnak és 
eseménynek ad otthont. Az épületet 1991-ben nyitották meg a 
Királynő 60. születésnapja alkalmából. A központi csarnok egyszerre 
akár 6000 ember befogadására is képes. Színházterme 3500 ülőhellyel 
rendelkezik és a teljes osszterülete 65000 négyzetméter. 
 
 

 
 Viszonylag újnak számít a városban a Benjakitti park, melyet 2004-
ben nyitottak meg a Királynő 75. születésnapja alkalmából és 
kozvetlenül a Művelődési Kozpont mellett található. Az alapterület 
eredetileg a thai dohánygyárak monopóliuma volt melyet a királyi 
családnak adományoztak. A modern park része egy bicikli pálya, 
szabadtéri fitness gépek és egy futópálya is. Kozepén egy hatalmas tó 
van, melyet esténként kivilágított szokőkutak díszítenek.  
 
 
 

 
 
 
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A program részeként biciklis túrúban veszünk részt. A városi terepen kb. 3 óra kényelmes terepviszonyok 
melletti haladunk. A résztvevő saját felelősségéhez mérten a fizikai kondíciójának tudatában jelentkezzen. 
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Gyerekek esetén 11 évesnél fiatalabbaknak kötelező egy szülőnek is részt venni a túrán. Gyerekek 1-5 évesen 
22 kilogramm alatt ingyenesen csatlakozhatnak gyerekülésben. 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Ivóvizet a programhoz. 
• Snacket 
• Bicikli és sisakbérlést 
• Biztosítást 
• Két hosszúcsónakos utazást 

 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált a kerékpározáshoz 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

 
A program ára NEM tartalmazza:  

• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 9.00 – 13.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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RIKSA1: RIKSAKALAND ÉS BANGKOK SZÍNEI 
 
A mai napon egy különleges túrában veszünk részt, melynek során riksákkal haladunk keresztül Bangkok 
legszegényebb részein. Bepillantást lelhetünk a város szerényebb sorsú lakóinak életébe. Ezután hosszúfarkú 
hajóval átszeljük a Chao Praya folyót és dél felé haladva a város egyik kisebb parkját látogatjuk meg olyan 
területeken, ahol a halas tavaknál etethetjük a halakat. A helyi ebédünk elfogyasztása után egy samlor-ba 
pattanunk (riska vagy biciklis taxi), hogy Bangkok legzöldebb területét járjuk be, a Sri Nakhorn parkot. Napunk 
befejeztével visszaérkezünk a belváros betondzsungelébe. 
 
 

A riksák ma már Bangkokban kevésbé annyira használatosak, mint a 
modern taxik vagy a motortaxik. A biciklik vázára hegesztett ülések 
kényelmesen 1-2 utas szállítására alkalmasak. A neve eredetileg a 
japán „jinrikisha” szóból ered, melynek jelentése: „emberi erővel 
hajtott jármű”. A legelső riksát 1868-ban készítették és Japán után 
hamar meghódította a Kínát, Indonéziát, Thaiföldet és a Távol-Kelet 
egyéb területeit is. A 20. század hajnalán a motoros járművek 
elterjedésével a riksákat a tuk-tukok váltották fel.  
 
 Thaiföld központi folyója a Chao Praya ami a budapesti Dunához 
hasonlóan két részre szeli Bangkokot. Hossza 372 kilométer és a 
helyiek a "királyok folyójának" is nevezik. A folyó északon a Ping és 
a Nang folyó találkozásánál keletkezik és egészen a déli Thai öbölbe 
folyik. Számos híd szeli keresztül és tömegközlekedés is elérhető rajta 
a hosszú hajókkal, melyek különféle színű zászlókkal jelzik, hogy 
éppen minden kikötőt érintenek, vagy csak egy-egyet. Sok helyen 
komppal lehet átjutni a túloldalra. Dél-Bangkokban pedig áruszállító 
hajók rakják ki termékeiket a Khlong Toei kikötőben. 
 

 
 A Sri Nakhorn Botanikai Parkot nevezik még Bangkok tüdőjének is, mert az egész városban itt a legtisztább a 
levegő. A park több mint 100 növény fajtának ad otthont és számos madárt is láthatunk. A 2013-ban nyitott parkot 
A Királyi Erdészeti Hivatal hozta létre azzal a céllal, hogy bemutassa és megismertesse a városlakókkal a az 
élővilág szépségeit. Jelenleg évente átlagosan 100.000 látogatója van és a tavak mellett bicikliutak és madár les 
torony is található. A tanösvények mentén táblák jelzik angolul, hogy éppen mit láthatunk magunk körül.   
 
 

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A program szabadtéri jellege miatt az időjárás közre játszhat. 
Szülőnkként egy 1-11 éves gyerek tarthat velünk.  1-5 éves gyerekek 
22 kilogramm alatt ingyenesen csatlakozhatnak. 12 év felett felnőtt 
árat kell fizetniük. 
A program ára tartalmazza: 
• Transzfert az út teljes időtartalmára, riksázást 
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• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Ivóvizet a programhoz. 
• Biztosítást 

 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 
 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

 
A program várható időtartama: 10.00 – 17.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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 BANGKOK ÉS KANCHANABURI PRIVÁT PROGRAMOK 

 

Bangkok környéki kiscsoportos programjaink jók és rugalmasak. Alapjuk az, hogy  csapatunk tagjai 
különlegesek. Az igazi - és szerintünk egy hagyományos utazási iroda által felül nem múlható – előnyünk az, 
hogy a csapat tagjai nem csak idegenforgalmi szakemberek, hagyományos idegenvezetők... Ők mindent tudnak 
célországainkról, mert mindennapi életük szorosan összefonódik velük. Az idegenvezetés velük más és jobb, mint 
a hagyományos csoportos utaknál. Mégis akadhat probléma, amit ezek a szervezett utak nem tudnak megoldani, 
csak egy privát utazás, programszervezés és idegenvezetés. 

Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi 
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor aztán 
a többiek szórakozása könnyen megkeseredhet, az idegenvezetés egy része a probémák megoldására megy el. Ez 
egyszerűen kivédhetetlen. 

Ezért azoknak, akik igazán szeretnék megismerni Bangkokot és környékét, a saját időbeosztásuk és érdeklődésük 
szerint, javasoljuk privát programjainkat és idegenvezetésünket. Ebben a katalógusban az „Én Bangkokom” 
filozófiájára koncentrálunk, ezért csak néhány Bangkok környéki csoportosan is induló programot tettünk bele. 
A teljes, több száz oldalas thaiföldi program és körút katalógus a „Thaiföld csak neked”. 
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DAMSOD: A DAMNOEN SADUAK ÚSZÓPIAC 
 
Kora reggel a hoteljüknél felszedjük önöket és 110 kilométerre észak-nyugat felé autózunk a Damnoen Saduak 
negyedbe a Ratchaburi tartományban. Utunk alatt elhaladunk sófarmok, kókuszültetvények és orchideafarmok 
mellett. Kitekintést teszünk egy helyi faluháznál, ahol megleshetjük a kókuszcukor készítésének a titkait, melyet 
számot thai étel és édesség készítéséhez használnak fel. Motoros hosszúfarkú csónakba ülünk és a csatornákon 
áthaladva elérkezünk a Damnoen Saduak úszópiacra. 
 

Thaiföld a kókuszt sokféleképpen hasznosítja. Kanchanaburi 
tartományban a kókusz ültetvényeken a kókusz fa virágának nedvét 
bambuszrudakba gyűjtik és utána hatalmas edényekben forralják. A 
sűrű masszát ezután szövetre terítik és formákba töltik, ahol 
megszilárdulva csontfehér színű kókuszcukorrá áll össze az egész. 
Süteményekhez, kávéhoz és önmagában is fogyasztható. A tüzet pedig 
a kókuszhéjakkal táplálják. 
 
 
 
 
A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok 
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi 
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából dél 
körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni, 
érdemes nagyon korán kilátogatni.  
 
 
 
 
 
 

 
A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje 
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt és 
más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma már turista 
látványosság, azpiac története azzal kezdődött, hogy a földművelők, 
miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a fennmaradó 
felesleget a többi farmerrel cserélték el. Mivel a csatornákon 
csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód, így a kereskedés 
is a csónakok között alakult ki. Szép lassan a csere-kereskedelem 
árusítássá vált és a helyiek és a turisták egyaránt vásárolhatnak a piac 
színes kínálatából a Damnoen Saduak úszópiacnak. 

Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
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• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• Ivóvizet a programhoz. 

Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges exta költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 
• Étkeztetést a fél napos túra időtartalma alatt 

A program várható időtartama: 8.00 – 12.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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FLOKAN: AZ ÚSZÓPIAC ÉS A KWAI FOLYÓ HÍDJA 
 
Ezen a színes egész napos programon áthaladunk a 110 kilométeres úton a Damnoen Saduak negyedbe 
Ratchaburi tartományban, ahol sóültetvényeken áthaladva láthatunk rizsföldeket és kókuszültetvényeket. 
Látogatást teszünk egy kókuszfarmon, ahol megtekintjük a kókuszcukor elkészítésének módját. Megszemléljük A 
híres Damnoen Saduak úszópiacot is reggel. . Délután megebédelünk és felfedezzük a második világháborús 
múzeumot, a szövetségesek harci temetőjét és a hidat a Kwai folyón. 

 
A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok 
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi 
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából dél 
körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni, 
érdemes nagyon korán kilátogatni.  
 
 
 
 
 
 

 
A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje 
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt és 
más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma már turista 
látványosság, azpiac története azzal kezdődött, hogy a földművelők, 
miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a fennmaradó 
felesleget a többi farmerrel cserélték el. Mivel a csatornákon 
csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód, így a kereskedés 
is a csónakok között alakult ki. Szép lassan a csere-kereskedelem 
árusítássá vált és a helyiek és a turisták egyaránt vásárolhatnak a piac 
színes kínálatából a Damnoen Saduak úszópiacnak. 
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva 
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor 
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban állt 
Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát 
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve. Japán 
terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941. december 7-én 
Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt, hogy engedje a 
területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig vezetővasúti 
vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani tudja. Nagyjából 
86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el dolgozni a vasúti 

vonalon, táborokban élve a sínek mentén.  
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Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de 10 
hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, 
ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.  
 
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000 
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett 
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a 
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy 
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje 
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, 

majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a 
háború. 
 
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Ivóvizet a programhoz. 

Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges exta költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

A program várható időtartama: 7.00 – 18.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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AYULOP: LOPBURI ÉS AYUTTHAYA 
 
Ezen a színes egész napos programon Thaiföld történelmébe tekintünk betekintést melyek a Sziám Királyság 
idején virágoztak és templomaik egy letűnt kor emlékeit idézik. Lop Buri a turisták által kevésbé ismert város, 
ahol a Prang Sam Yot templomot nézzük meg Ezt követően meglátogatjuk a városban Narai Király Palotáját. 
Ebédünk után pedig Ayuttahayába tartunk, ahol meglátogatjuk a Wat Lokaya Sutharam templomot, a Wat 
Mahatat templomot és a régi királyi rezidencia maradványait a Wat Phra Sri Sanpet-et. 
 

Lop Buri Thaiföld egyik legrégebbi városa mely a Dvaravati 
időszakban Lavo néven lett ismert és a Khmer Birodalom fontos 
székhelyeként szolgált. A 14. században szövetségre lépett az 
Ayutthaya királysággal. Narai király idejében (1656 – 1688) élte 
fénykorát, amikor a király inkább itt időzött, mint mintsem a hivatalos 
fővárosban.  
 
 
 
 
 

 
 A város legismertebb temploma a Prang Sam Yot, mely eredetileg 
vitatottan hindu templom volt. Ma már a három csúcsa (prangja) közül 
ketten Buddha ikonokat helyeztek el és neve is „három csúcs” 
jelentéssel bír. Eredetileg valamikor a 12-13. században épült VII. 
Jayavarman khmer király uralkodása ideje alatt. Ma már annyira 
elszaporodtak a kornyékén a majmok, hogy szabadon szaladgálnak a 
területen általában ételre várva a turistáktól. 
 
  
 
 
Narai Király palotája 1666-ban épült meg és a király szívesebben 
töltötte itt az idejét egy évben akár 8-9 hónapot is mint Ayutthayában, 
az akkori fővárosban. 1688-ban a halálakor elhagyták a palotát majd 
IV. Rama thai király elrendelte az épület restaurálását és V. Rama 
király pedig elrendelte, hogy egyik szárnya Városházaként szolgáljon. 
1924-ben végül múzeummá alakították át és jelenleg 1864 tárgy 
mutatja be a hely történetét. 
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  Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig szolgált 
a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak lerohanták a 
várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba. A 17. században 
virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió embernek adott otthont. 
Az UNESCO a világörökség részének minősítette a romvárost. 
 
 
 
 
 
 
 Első állomásunk a városban a Wat Lokaya Sutharam temploma, 
melyben egy 42 méter hosszú fekvő Buddha szobor található mely arra 
utal, amikor Buddha százszorosára nőtt, hogy szembe szálljon Rahu 
démonnal. A burmaiak felégették a templom jelentős részét, de a 
szobor a szabadban megmaradt.  
 
 
 

 
 

 Második állomásunk a Wat Mahatat temploma lesz, mely talán a 
város egyik leglátogatottabb és legfontosabb helye. 1374-ben 
Borommaracha király emeltette és Ramesuan király 10 évvel később 
tovább bővítette. Leginkább fotózott része egy Boddhi (füge) fába 
ékelődött Buddha fej, mely egy feltehetően lerombolt szoborra nőtt rá. 
 
 
 

 
 Napunkat a Phra Sri Sanpet királyi templomban fejezzük be. Bár a 
templom falait lerombolták, három torony alakú csédijéből egy túlélte 
a burmai támadást a másik kettőt helyreállították. Tervrajza ihlette a 
Bangkoki Királyi Palotát és korában a királyi család lakhelyeként 
szolgált. Az építését Borommatrailokanat király kezdte meg és II. 
Ramathibodi fejlesztette tovább, aki két csédit építtetett apja és két 
bátyja hamvai számára. A harmadik tornyot IV. Borommaracha, oda 
II. Ramathibodi hamvai kerültek.  
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Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
Megjegyzés: 
A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek hosszú szárú nadrágot 
(szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a vállakat. Top felsők, szabad 
vállak, áttetsző ruházat nem javasolt! A Narai Palota hétfőn és kedden zárva tart. A programot kizárólag 
szerdától szombatig lehet választani! 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést egy alkalommal, ebédet 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Ivóvizet a programhoz. 
• Biztosítást 

 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

 
A program várható időtartama: 8.00 – 17.00.  
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
  



 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu  
www.thaifoldi.utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  Az én Bangkokom 2021-2022-2023 34. Oldal 
 

 
2HKWAI: 2 NAP KANCHANABURI BARANGOLÁS I. 
 
Egy igazán színes és érdekes két napos program ez, melyen keresztül megismerhetjük a Kwai folyó és a második 
világháború történelmének egy szeletét. Megtekintjük az első napon Kanchanaburi városában a Thaiföld-Burma 
vasúti múzeumot és a katonák sírkertjét, valamint híres hidat a filmből. Az esténket pedig egy különleges helyen 
egy úszóházban töltjük el, ahol az esténket egy Mon törzsi táncos előadással fejezzük be. A második napon a 
Pokoltűz-hágót látogatjuk megmajd magunk is átkelünk vasúttal egy szakaszon.  
 
1.nap: Kanchanaburi – Kwai folyó hídja 
 

 A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva 
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor 
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban állt 
Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát 
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve. Japán 
terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941. december 7-én 
Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt, hogy engedje a 
területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig vezetővasúti 
vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani tudja. Nagyjából 
86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el dolgozni a vasúti 

vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de 10 
hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik 
és 111 Burmához.  
 
 

 Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000 
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett 
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a 
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy 
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje alatt. 
1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, majd 
augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta magát a 
szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború. 
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 A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982 katonának 
állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal elkészítéséért. 
Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland katonák sírhelyei vannak 
itt és olyan tömegsírok is, melyek az ismeretlen áldozatokról 
emlékeznek meg. Mind a mai napig friss virágokkal gondozzák azon 
alapítvány képviselői, akiknek családtagjait itt temették el. Az 
amerikaiak hamvait a szülővárosaikba szállították vissza. 
 
 
 
 
 A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja a 
tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz életét 
interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi ellátásukat, 
tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai feladatait és 
kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a mai napig az 
írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok kilétét 
felderíteni. 
 

 
 Éjszakánkat a River Kwai Resortel remek bungallóiban töltjük el. 
Thaiföldön az élet sokszor a folyóvizek mellett alakult ki. A természet 
csendjében vacsoránk előtt egy tradicionális Mon törzsi táncelőadást 
láthatunk. A Mon törzs Dél-kelet Ázsia egyik legősibb népcsoportja, 
akik ma már javarészt Burmában laknak. Míg ott számuk eléri az 
egymilliót, addig Thaiföldön csupán 100.000 maradt. 
 
 
 

 
Programterv:  

• 6.00: Reggel felvesszük önöket Bangkoki hoteljeikből. 
• 9.00: Megérkezés Kanchanaburiba. Megtekintjük a vasúti múzeumot, a Kwai folyó hídját és a temetőt. 
• 12.00: Hosszúfarkú hajóval a FloatHouse River Kwai hotelbe becsekkolunk és érkezés után 

megebédelünk. 
• 14.45: A folyón felhaladva meglátogatunk egy Mon törzs faluját és templomát. 
• 19.00: Visszatérünk a hotelbe és vacsoránkkal egy Mon táncelőadást nézünk meg. 
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2.nap: A Kwai folyó hídja – Pokoltűz háló és a halálvasút 
 

 
A Pokoltűz-hágó a halálvasút vonalának a legnehezebb szakasza volt. 
A megfelelő felszerelés hiányában a hadifoglyoknak akár napi 18 órán 
át éjszakába nyúlóan kellett a hágóból a szikladarabokat kihordaniuk. 
Éjszakai munkájuk során az apró gáz-lámpák fényében a foglyok a 
poklok kínjait élték át. 69 foglyot vertek halálra a japán őrök, de számos 
áldozatot vitt el a kolera-járvány és az alultápláltság is. Ezen terület volt 
a legmélyebben a dzsungelben és a sziklák kivésése bizonyult a 
legemberpróbálóbb feladatnak. A Pokoltűz-hágó ma már látogatható. 
 

 
  A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A Nam 
Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon a pályán 
megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A városban 
áthalad Kwai folyó hídján is.  
 
 
 
 
 
 
 

Programterv: 
• 7.00: Reggeli az úszóházban 
• 9.00: Kicsekkolunk a hotelből és utána meglátogatjuk a Pokoltűz-hágót és emlékművét 
• 11.40: Ebéd egy helyi étteremben 
• 13.00: Utazás a Halál-vasúton 
• 14.30: Visszatérés Bangkokba 
• 19.00: Érkezés Bangkokba 

Megjegyzés:  
A harmadik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni kívánnak 
ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak! 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést két alkalommal, 2x ebédet, 1x vacsorát, 1x reggelit 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
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• Ivóvizet a programhoz 
• 2 éjszakát a programban jelölt szálláson 
• Biztosítást 

 
 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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2FKWAI: 2 NAPOS KANCHANABURI BARANGOLÁS II. 
 
Egy igazán színes és érdekes két napos program ez, melyen keresztül megismerhetjük a Kwai folyó és a második 
világháború történelmének egy szeletét. Megtekintjük az első napon Kanchanaburi városában a Thaiföld-Burma 
vasúti múzeumot és a katonák sírkertjét, valamint híres hidat a filmből. Az esténket pedig egy különleges helyen 
egy úszóházban töltjük el, ahol az esténket egy Mon törzsi táncos előadással fejezzük be. A második napon a 
Pokoltűz-hágót látogatjuk megmajd magunk is átkelünk vasúttal egy szakaszon.  
 
1.nap: Kanchanaburi – Kwai folyó hídja 
 

 A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva 
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor 
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban állt 
Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát 
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve. Japán 
terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941. december 7-én 
Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt, hogy engedje a 
területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig vezetővasúti 
vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani tudja. Nagyjából 
86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el dolgozni a vasúti 

vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de 10 
hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik 
és 111 Burmához.  
 
 

 Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000 
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett 
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a 
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy 
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje alatt. 
1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, majd 
augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta magát a 
szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború. 
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 A Kanchanaburi Háborús temető a múzeum mellett 6982 katonának 
állít emléket, akik életüket adták a vasútvonal elkészítéséért. 
Elsősorban ausztrál, brit, amerikai és holland katonák sírhelyei vannak 
itt és olyan tömegsírok is, melyek az ismeretlen áldozatokról 
emlékeznek meg. Mind a mai napig friss virágokkal gondozzák azon 
alapítvány képviselői, akiknek családtagjait itt temették el. Az 
amerikaiak hamvait a szülővárosaikba szállították vissza. 
 
 
 
 
 A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja a 
tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz életét 
interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi ellátásukat, 
tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai feladatait és 
kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a mai napig az 
írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok kilétét 
felderíteni. 
 
 
Éjszakánkat egy úszóházban töltjük el. Thaiföldön az élet sokszor a 
folyóvizek mellett alakult ki. A természet csendjében vacsoránk előtt 
egy tradicionális Mon törzsi táncelőadást láthatunk. A Mon törzs Dél-
kelet Ázsia egyik legősibb népcsoportja, akik ma már javarészt 
Burmában laknak. Míg ott számuk eléri az egymilliót, addig 
Thaiföldön csupán 100.000 maradt. 
 
 
 

 
Programterv:  

• 6.00: Reggel felvesszük önöket Bangkoki hoteljeikből. 
• 9.00: Megérkezés Kanchanaburiba. Megtekintjük a vasúti múzeumot, a Kwai folyó hídját és a temetőt. 
• 12.00: Hosszúfarkú hajóval a FloatHouse River Kwai hotelbe becsekkolunk és érkezés után 

megebédelünk. 
• 14.45: A folyón felhaladva meglátogatunk egy Mon törzs faluját és templomát. 
• 19.00: Visszatérünk a hotelbe és vacsoránkkal egy Mon táncelőadást nézünk meg. 
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2.nap: A Kwai folyó hídja – Pokoltűz háló és a halálvasút 
 

 
A Pokoltűz-hágó a halálvasút vonalának a legnehezebb szakasza volt. 
A megfelelő felszerelés hiányában a hadifoglyoknak akár napi 18 órán 
át éjszakába nyúlóan kellett a hágóból a szikladarabokat kihordaniuk. 
Éjszakai munkájuk során az apró gáz-lámpák fényében a foglyok a 
poklok kínjait élték át. 69 foglyot vertek halálra a japán őrök, de számos 
áldozatot vitt el a kolera-járvány és az alultápláltság is. Ezen terület volt 
a legmélyebben a dzsungelben és a sziklák kivésése bizonyult a 
legemberpróbálóbb feladatnak. A Pokoltűz-hágó ma már látogatható. 
 

 
  A Halál-vasút pályáját felújították és mai napig használják. A Nam 
Tok és Kanchanaburi szakasz két órát vesz igénybe és azon a pályán 
megy keresztül, melyet a hadifoglyok építettek meg. A városban 
áthalad Kwai folyó hídján is.  
 
 
 
 
 
 
 

Programterv: 
• 7.00: Reggeli az úszóházban 
• 9.00: Kicsekkolunk a hotelből és utána meglátogatjuk a Pokoltűz-hágót és emlékművét 
• 11.40: Ebéd egy helyi étteremben 
• 13.00: Utazás a Halál-vasúton 
• 14.30: Visszatérés Bangkokba 
• 19.00: Érkezés Bangkokba 

Megjegyzés:  
A harmadik napon az érkezés a tömeg közlekedés függvényében módosulhat. Amennyiben hazautazni kívánnak 
ennek a napnak a végén, javasoljuk, hogy este 22.00 utáni repülőjáratot válasszanak! 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést két alkalommal, 2x ebédet, 1x vacsorát, 1x reggelit 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
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• Ivóvizet a programhoz 
• 2 éjszakát a programban jelölt szálláson 
• Biztosítást 

 
 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket, borravalót 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 

 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! 
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