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Jednou z mojich vášní je aj cestovanie. Človek hneď získa iný prehľad, iný pohľad na veci a o to 

viac si váži, keď sa vráti k nám domov na naše krásne Slovensko s plným srdiečkom nových zážitkov. 

Prečo ľudia cestujú? Sú to hlavne zážitky a s nimi spojené emócie, radosť a vášeň, dobrodružstvo 

a adrenalín. Spoznávate nových ľudí, prostredie, kultúru, jedlo a zvyky… 

Vlani v januári som absolvovala okružnú jazdu Kubou… bola to nádhera!!! a to sme našťastie ešte 

stihli tú „pravú“ Kubu za Fidela… 

Aj tento rok som sa rozhodla cestovať a aspoň nachvíľku si vychutnať namiesto mrazivých dní a nocí 

u nás teplo južných morí. Jedným z mojich cestovateľských snov bolo už dosť dlho Thajsko, ktoré 

je snom mnohých cestovateľov. A keďže som tento rok oslávila okrúhle narodeniny, rozhodla som sa 

stráviť dva týždne v prekrásnej oblasti juhovýchodnej Ázie, a spojiť cestu do Thajska aj 

s návštevou  Malajzie a Singapuru, jedného z najbohatších štátov sveta. Cieľom nášho zájazdu boli tri 

veľkomestá, Bangkok – mesto anjelov, hlavné mesto Thajska; Kuala Lumpur, ktoré patrí 

k najzelenejším a najpríjemnejším mestám v Ázii, ako i Singapur-mesto leva; pričom každé z nich je 

úplne o niečom inom, každé z nich má svoj špecifický šarm. 

Thajsko je krajina najromantickejších pláží, nájdete tu najlepšie jedlo, takže aj gurmáni si prídu na svoje. 

Okrem toho sú tu nádherné historické chrámy a taktiež som chcela vyskúšať preslávenú thajskú masáž 

či pravú vôňu a chuť exotického ovocia. 

Čakali nás nádherné thajské ostrovy a rajské pláže ako napr. Maya Bay, na ktorej sa natáčal aj film 

Pláž s Leonardom di Capriom. Teším sa aj na oddych pri Andamanskom mori a teplé more Indického 

oceánu. 

Z tohto zájazdu som si priniesla plné srdce zážitkov… 

Chcete si aj Vy plniť svoje sny a žiť svoj život NAPLNO?  

Stiahnite si môj e-book MôJ ŠŤASTNÝ DEŇ tu: 

sledujte môj web www.evacabanik.sk a Fb Ži svoj život naplno  

 

 

S láskou 

 

          Vaša eCa 

 

Eva Cabániková 

Expertka na šťastný život a vášnivá cestovateľka 

http://www.evacabanik.sk/objednaj-moj-stastny-den/
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1. deň 

Odlet z Viedne do Ázie. Leteli sme Emirátmi dvojposchodovým boingom cez Dubaj. V Dubaji 

je krásne obrovské letisko, tak sme sa presúvali vláčikom. 

    

Čo sa týka počasia v Thajsku, bolo každý deň cez 30°C, pršalo jediný krát aj to v noci a bolo 

fakt ideálne „objednané“  

Za 1 euro dostanete 40 bathov. 

V Thajsku je o 6 hodín viac ako u nás. 

 

2. deň prílet do Bangkoku 

Na letisku nás už čakal sprievodca a busom nás prepravili do absolútneho centra Bangkoku.  

Bývali sme v hoteli Royal. 

Poloha hotela bola skvelá, ušetrila nám kopec 

času tým, že sme nemuseli tráviť kopec času 

v zápchach, ktoré sú typické pre Bangkok.  

 

Na Thajsku je okrem iného super aj to, že 

všade sú živé kvety a nádherne voňajú.  

Takáto nádherná kytica nás privítala priamo na 

recepcii hotela. 
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Zomrel kráľ... 

Všade na uliciach Bangkoku boli portréty kráľa Rama IX. a ulicami sa tiahli čierno-biele stuhy.  

 

 

 

Všetci thajci sa postupne prichádzali rozlúčiť so svojím kráľom, ktorý vládol neuveriteľných 70 

rokov. Mali ho veľmi radi a veľmi si ho vážili a uctievali ho. Ulicami bolo vidieť tiahnuť sa tisíce 

ľudí v čiernom smerujúcich ku Kráľovskému palácu, kde bolo uložené telo kráľa. Azda všetci 

thajci sa prišli s kráľom rozlúčiť a dať mu poslednú úctu.  

Na najživšiu uličku v Bangkoku Khao San sme to mali ozaj len cez ulicu... 

   

 

Na tejto ulici nájdete všetko... kaviarničky bary, zmenárne a obchodíky aj stánky s oblečením, 

jedlom a čerstvým ovocím. Priamo na ulici boli masážne salóny a dokonca aj masážne kreslá, 

nohy vám vymasírovali priamo v centre diania. Hneď prvý večer sme si dopriali originál thajskú 

masáž v salóne za ani nie 5 eur  A nielen to, tatoo stánky 

a kadernícke „štúdiá“ boli priamo na ulici a na každom kroku. 

Najesť sme sa mohli tiež priamo na ulici. A na výber sme mali 

čokoľvek, načo ste si len spomenuli. Od pečeného mäsa všetkých 

druhov cez zeleninu, thajské polievky a rezance, chobotnica, raja, 

homár, kebab či vyprážané žaby a šváby, proste úplne všetko... 

najete sa za 5 eur úplne v pohode... V hoteli nás čakala typicky 

thajská večera. Výborné thajské jedlo Pad Thai  a my ako praví slováci 

sme si hneď ku večeri objednali pivo Sigma so zlatým levom. 
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3. deň 

Hneď po raňajkách sme sa vydali na cestu k plávajúcim trhom.  

 Cestou sme sa zastavili na kokosovej farme, kde vyrábajú všetky výrobky z kokosu, na aké si 

len spomeniete – kokosové mydlo, olej, lampy z kokosového orecha... –  a samozrejme všetko 

je bio   

  

 

Plávajúce trhy Damnoen Saduak sú zrejme najznámejším miestom v Thajsku. Okolo 

roku 1866, kráľ Rama IV. nechal vykopať 32 km dlhý kanál okolo Damnoen Saduak, 

ktorý spojil rieky Mae Klong a Mae Nam Tha Chin v provincii Samut Sakon. Kanál má 

veľa bočných kanálov zavlažujúcich úrodnú pôdu v okolí. Pestuje sa tu mnoho druhov 

ovocia a zeleniny. Plávajúce trhy sú vzdialené od Bangkoku asi 100 km.  Ľudia tu ešte stále 

žijú v drevených domčekoch na koloch nad vodnými kanálmi. Každý pred svojím domom 

predáva niečo, čo doma vyrobí alebo dopestuje a turisti sa na loďkách zastavujú pri každom 

domčeku a nakupujú. Je to taká vodná tržnica a môžete tu kúpiť naozaj všetko, sušené 

exotické korenia, vyprážané banány, kokosy, mango a všetko z durmánu a zažiť jedinečnú 

atmosféru tradičného trhoviska. Samozrejme aj oblečenie a šatky...  

   

Cestou odtiaľ sme sa zastavili v pozrieť rezbárov, ktorí z tíkového dreva vyrezávali nádherné 

obrazce a nábytok. Masívny záhradný nábytok vám kľudne dovezú aj na Slovensko. 
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Ďalšou loďkou sme sa odviezli k známemu mostu Kwai v meste Katchananburi, 

ktoré je známe najmä železnicu smrti dlhou 415 

km. Postavili ju za 16 mesiacov vojnoví zajatci 

a ázijskí otroci v strašných podmienkach 

džungle, sužovaní hladom a maláriou. Táto 

stavba si vyžiadala minimálne 150 000 ľudských 

obetí.  

Pod mostom bol nádherný park s krásnymi 

čínskymi farebnými vežičkami. 

 

Večer sme sa vrátili do Bangkoku a pokračovali v nočných uličkách a baroch, kde to poriadne 

žilo  až do skorého rána... 

 

Typické pre thajcov je, že pri každom dome majú 

takéto domčeky pre duchov a každý deň im tam 

nosia nejaké obete, aby ich ochraňovali a dávali na 

nich pozor. Taktiež všade na ulici predávajú kvietky 

na krk pre šťastie... Thajci ich všade denne nosia so 

sebou.  

 

 

 

Zaujímavé v Thajsku sú aj cintoríny, trávu na nich pravidelne 

zavlažujú. 

 

 

 

Zavŕšením dnešného dňa bol chrám na schodoch s vežičkou, kde som stretla prvého mnícha. 
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4. deň 

Sprievodca síce organizoval celodenný výlet do bývalého hlavného mesta Thajska, Ayutthaya, 

ale my sme sa rozhodli, že radšej ostaneme priamo v Bangkoku a vychutnáme si pár chrámov, 

ktoré Bangkok ponúka. 

 

Krásny chrám s nádhernými thajskými záhradami bol blízko hotela, 

kde sme našli najväčšieho sediaceho budhu a dali sme si výborné 

palacinky a šejky so šľahačkou, mňam... Thajské sladkosti sú proste 

úžasné. 

   

Vedeli ste, že aj mnísi pijú šejk so šľahačkou? 

 



 

www.evacabanik.sk  
Fb: Ži svoj život NAPLNO!!! 

 

Golden mount 

 

V diaľke trčala ďalšia zlatá vežička, tak sme sa šli pozrieť a objavili sme Golden mount, 

nádherný chrám na vysokej skale, kam sme šľapali vysoko. V tomto chráme boli všade zvony 

a zvončeky. 

 

   

 

Vysokovysoko... cestou sme zvonili na mohutných zvonoch a to sa ozývalo do celého okolia. 

Hore na vrchole bolo okolo celého chrámu popod strechu navešaných doslova milión 

zvončekov a tie v pofukujúcom sa vetríku krásne zvonili a cingali... Dole sme zišli celkom 

unavení a ako na zavolanie stál pred vchodom jeden tuk-tuk, tak sme ho hneď stopli 

a vychutnali si jazdu tuk-tukom v Bangkoku. A poviem Vám, že je to fakt zážitok  

Večer sme si priamo na ulici vychutnali masáž nôh a čerstvé smoothy  
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5. deň 

Chrám Wat Pho s najväčším ležiacim zlatým Budhom v Thajsku... Vo väčšine chrámov 

v Thajsku musíte mať dlhé nohavice, zahalené ramená, žiadny výstrih a na nohách plné 

topánky, nie sandále. 

 

Priamo v chráme je aj najväčšia masérska škola v Thajsku. 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

Loďou sme sa presunuli k ďalšiemu chrámu, kapitán lode spal aj 

za jazdy :)  
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Keďže číňania 28.1.2017 oslavovali nový rok ohnivého kohúta, všade horeli také veľké voňavé 

tyčinky. 

 

 

Navštívili sme aj veľkolepý Kráľovský palác, presne ten, kde je uložený kráľ, ale k nemu nás 

nepustili... 
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Večer sme sa nočným busom presunuli do letoviska Ao Nang, ktoré sa nachádza na súostroví 

KRABI, kde sme strávili prvú noc pri Andanamskom mori. Bus bol oveľa pohodlnejší ako 

lietadlo, aj letušku s obslužným vozíkom sme mali 

 

 

Toľko zatiaľ z Bangkoku, zážitky a fotky z nádherných rajských pláží ostrovov KRABI Vám 

priblížim o týždeň  

Preneste sa spolu so mnou do exotického Thajska a vychutnávajte tú nádheru... Škoda, že sa 

nedá preniesť aj tá nádherná vôňa a úžasná jedinečná atmosféra... 

Ďakujem vám za stiahnutie môjho Cestopisu – Moje potulky po Thajsku... 

Prajem vám krásny deň a príjemné a jedinečné zážitky  

 

Eva Cabániková 

Vášnivá cestovateľka a expertka na šťastný život...  

www.evacabanik.sk 
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PS1: Viac o mojich cestovateľských zážitkoch sa dozviete na mojom Blogu na 

www.evacabanik.sk, alebo na Fb: Ži svoj život NAPLNO!!!  

PS2: chystám pre Vás aj moje Potulky po Malajzii a Singapure – už čoskoro... 

 

http://www.evacabanik.sk/
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