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bangkokWat Pho

Bangkok został założony w  1782 roku przez 
pierwszego monarchę obecnie panującej dy-
nastii Chakri. Dziś jest to duchowe, kulturowe, 
dyplomatyczne, handlowe i  edukacyjne cen-
trum kraju. Zajmuje powierzchnię ponad 1500 
km2 i jest domem dla około dziesięć milionów 
osób, czyli ponad 10% populacji kraju.

W ciągu ostatnich kilku dekad stolica Tajlandii 
zmieniła się w nowoczesne, ekscytujące i wyra-
finowane miasto. Oferuje odwiedzającym nie 
tylko kosmopolityczny blichtr, którego można 
oczekiwać od każdego dużego miasta, ale rów-
nież wyjątkowo liczne atrakcje kulturowe. Leżą-
ca w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej 
Tajlandia nigdy nie została skolonizowana, 
dzięki czemu jej unikalna kultura i dziedzictwo 
pozostało nienaruszone. Bangkok oferuje zwie-
dzającym możliwość poznania fascynującej 
kultury Tajlandii w  atmosferze gwarnej i  dy-
namicznej metropolii. Miasto wprawnie łączy 
dawne tradycje i nowoczesność. 

Turyści znajdą w Bangkoku niezliczone atrakcje: 
miasto jest usiane 400 pięknymi, lśniącymi 
w słońcu buddyjskimi świątyniami. Nie brakuje 
także fascynujących pałaców, ekstrawaganc-
kich pokazów tańca i  niezliczonych centrów 
handlowych. Ale Bangkok to także tradycyjny 
styl życia, który można podejrzeć zwłaszcza 
wzdłuż kanałów, dzięki którym miasto zyskało 
przydomek „Wenecja Wschodu” oraz nad rzeką 
Menam (tzw. „rzeką Królów”), która przepływa 
przez miasto. Warto wybrać się najpierw na rejs 
po rzece, a dopiero później zacząć poznawać 
kanały i „stary Bangkok”.

ŚWIĄTYnIE I PaŁaCE
Bangkok szczyci się dużą liczbą fascynujących 
świątyń. Wiele z nich można znaleźć w Ratta-
nakosin w zachodniej części miasta. Teren ten 

jest nazywany wyspą, ale został włączony do 
obrębu miasta. Wizyta w Rattanakosin pozwala 
zobaczyć wiele atrakcji skupionych w niewiel-
kiej odległości. 

Wielki Pałac i świątynia Wat Phra Kaeo 
(Świątynia Szmaragdowego Buddy)
Kompleks Wielkiego Pałacu składa się z  licz-
nych bogato zdobionych świątyń i budynków 
wzniesionych w  różnych stylach architekto-
nicznych. Złote liście, lśniące kafle i wizerunki 
Buddy zachwycają na każdym kroku. Świątynia 
Wat Phra Kaeo jest skarbnicą tajskiej sztuki. To 
właśnie tam znajduje się Szmaragdowy Budda 
– najbardziej czczony wizerunek w Tajlandii. Ale 
kompleks Wielkiego Pałacu ma znacznie więcej 
atrakcji. Warto zwłaszcza wymienić pawilon 
królewskich dekoracji i  monet, gdzie można 
podziwiać królewskie regalia, odznaczenia, 
medale i monety z początku XI wieku.

Kompleks jest otwarty codziennie od 8:30 
do 15:30 z  wyjątkiem dni, w  których odby-
wają się królewskie ceremonie. Obowiązuje 

Wielki Pałac i świątynia Wat Phra Kaeo 
(Świątynia Szmaragdowego Buddy)
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stosowny ubiór. Tel. 0 2623 5500, wew. 3100.  
Strona: www.palaces.thai.net.

Muzeum Włókiennictwa Królowej Sirikit
Muzeum zajmuje klasyczny gmach Ratsada-
korn Bhibhatana, znajdujący się po prawej 
stronie wejścia do Wielkiego Pałacu. Na uwagę 
zasługują stroje Jej Wysokości Królowej Sirikit 
zaprojektowane i wykonane z  tajskich tkanin 
przez krajowych i zagranicznych projektantów. 
Muzeum Włókiennictwa Królowej Sirikit to 
centrum, w  którym gromadzone są tekstylia 
ze Wschodniej, Południowej i  Południowo-
-Wschodniej Azji, ze szczególnym uwzględnie-
niem Tajlandii i dworu królewskiego. Wystawy 
przybliżają sposób, w jaki Jej Wysokość Królowa 
Sirikit przekształciła tajski jedwab z lokalnego 
rękodzieła w symbol Tajlandii z pomocą zało-
żonej przez nią w 1976 roku Fundacji Support. 
Muzeum jest otwarte codziennie od 9:00 do 
16:30, a bilet jest wliczony w opłatę za wstęp 
do Wielkiego Pałacu. Muzeum można także od-
wiedzić bez wizyty w Wielkim Pałacu. Wówczas 
opłata wynosi 150 bahtów od osoby dorosłej, 

80 bahtów od osoby starszej, 50 bahtów od 
młodzieży; dzieci do 12 roku życia mogą wejść 
za darmo. Więcej informacji na stronie www.
qsmtthailand.org.

Sala tronowa Ananda Samakhom
Piękna sala tronowa znajduje się przy Ratcha-
damnoen Nok Avenue. Marmurowy gmach 
został wzniesiony w stylu włoskiego renesansu 
za panowania króla Ramy V. Kopuła jest podkre-
ślona wyszukanymi freskami ze scenami z życia 
królów od Ramy I do Ramy VI z dynastii Chakri.

Obecnie sala tronowa Ananda Samakhom służy 
przede wszystkim do organizacji ważnych uro-
czystości królewskich i państwowych. W 2003 
roku w sali zorganizowano zjazd przywódców 
wielu krajów ze Wspólnoty Gospodarczej Azji 
i Pacyfiku (APEC). Salę można zwiedzać tylko 
w drugą sobotę stycznia (Dzień Dziecka). Na-
tomiast kompleks jest dostępny z  zewnątrz 
codziennie od 9:30 do 16:00. 

Pałac Phaya Thai
Pałac znajduje się przy Ratchawithi Road. Został 
zbudowany w okresie panowania Króla Ramy 
V i poddany znaczącej przebudowie za pano-
wania króla Ramy VI. Muzeum jest otwarte dla 
zwiedzających tylko w soboty o godzinie 9:30 
i  13:30, natomiast sam kompleks pałacowy 
można zwiedzać codziennie. 

Wat Mahathat
Wat Phra Kaeo znajduje się po drugiej stronie 
ulicy od Wat Phra Kaeo (w  zachodniej części 
Sanam Luang w Wat Mahathat). Jest znana jako 
Świątynia Wielkiej Relikwii i  stanowi krajowe 
centrum monastycznej sekty Mahanikai. 

W świątyni działa Buddyjski Uniwersytet Maha-
chulalongkorn, jeden z dwóch najważniejszych 
ośrodków buddyjskich w Tajlandii. Uczelnia 

Sala tronowa Ananda Samakhom

oferuje zainteresowanym lekcje medytacji po 
angielsku. Świątynia jest otwarta codziennie, 
a wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji o cen-
trum medytacji pod numerem 0 2222 6011, 0 
2221 1962.

Rezydencja Vimanmek 
Jest to największy złocony budynek z drewna 
tekowego na świecie. Został zamówiony w 1901 
roku przez króla Chulalongkorna Wielkiego (Króla 
Ramę V) jako rezydencja królewska. Znajduje się 
za budynkiem Zgromadzenia Narodowego. Ta 
3-piętrowa rezydencja liczy 81 pokoi, korytarzy 
i przedpokoi. Została odnowiona i gruntownie 
odrestaurowana z rozkazu Jej Wysokości Królowej 
Sirikit. Dziś znajdują się w niej bezcenne zbiory 
i królewskie pamiątki z przełomu XIX i XX wieku. 

We wschodnim skrzydle rezydencji Viman-
mek znajduje się sala tronowa Abhisek Dusit: 
jednopiętrowy budynek z  drewna tekowego 

wzniesiony za panowania Króla Ramy V. Sala 
służy obecnie za pierwsze muzeum rękodzieła 
w Tajlandia, gdzie Jej Wysokość Królowa gro-
madzi arcydzieła rękodzielnicze tworzone przez 
członków jej Fundacji SUPPORT. W muzeum na 
gości czeka zróżnicowane rękodzieło: wyroby 
niello, tajski, unikalnie zdobiony jedwab, wyro-
by koszykarskie Liphao z dzikich lian (np. piękne 
tace i torebki wysadzane klejnotami w kształcie 
zielonych skrzydeł chrząszcza).

W  pobliżu wejścia do rezydencji Vimanmek 
znajduje się Królewskie Muzeum Powozów ze 
wspaniałymi przykładami dawnych dorożek. 

Rezydencja Vimanmek jest otwarta codziennie 
od 9:30 do 16:00. Sprzedaż biletów do godz. 
15:00. O  10:30 i  14:30 odbywają się pokazy 
klasycznych tajskich tańców. Obowiązuje sto-
sowny strój. Tel. 0 2628 6300, wew. 5119-5121. 
Strona: www.vimanmek.com.

Rezydencja Vimanmek
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Królewskie Narodowe Muzeum Słoni
Jest to pierwszy budynek po prawej stronie 
widoczny po wejściu na teren kompleksu 
Vimanmek. Znajduje się w  nim realistyczny 
model białego słonia. Mit białego słonia wywo-
dzi się z Azji Południowo-Wschodniej – krainy 
białego słonia. W historii Buddy biały słoń jest 
powiązany z płodnością i wiedzą. W przeddzień 
urodzenia Buddy jego matka wyśniła białego 
słonia, który odwiedził ją z lotosem – symbolem 
czystości i wiedzy. 

Biały słoń nie jest zwykłym ssakiem. W Tajlandii 
ma status świętego symbolu reprezentującego 
dobrobyt miasta. Mieszkańcy Syjamu umie-
ścili nawet białego słonia na swojej fladze. 
Gdy słonie straciły znaczenie w  działaniach 
wojennych, polowania na te ssaki stały się 
mniej powszechne i coraz rzadziej znajdowano 
słonie-albinosy. Król Syjamu przyjął ustawę 
wymagającą, aby każdy biały słoń znaleziony 
w królestwie został przekazany Królowi. Wysłał 
tropicieli i  zaoferował im nagrody. Odkrycie 
białego słonia stało się szczególnym wydarze-
niem, okazją do świętowania w  całym kraju. 
W muzeum zwiedzający mogą zobaczyć zdjęcia 
„królewskich słoni” dawnych władców. Muzeum 
jest otwarte codziennie od 9:00 do 16:00. Wstęp 
jest bezpłatny. Tel. 0 2282 3336.

Wat Pho (Świątynia Leżącego Buddy)
Ta największa świątynia w Bangkoku sąsiaduje 
z kompleksem Wielkiego Pałacu. Na zwiedza-
jących czeka słynny Leżący Budda z 1832 roku. 
Długi na 46 metry i wysoki na 15 metry pozła-
cany Budda ma oczy i stopy inkrustowane masą 
perłową. Posąg ilustruje wejście Buddy w stan 
nirwany. Na podeszwie stopy zobaczyć można 
108 cech prawdziwego Buddy.

Wat Pho było także pierwszym ośrodkiem 

edukacji publicznej w Królestwie. Obecnie słu-
ży za ważne centrum nauczania i zarządzania 
tradycyjnym masażem tajskim. Wat Pho jest 
otwarte codziennie od 8:30 do 17:00. Obowią-
zuje stosowny strój. Tel. 0 2225 9595, 0 2622 
0100. Strona: www.watpho.com.

Wat Arun (Świątynia Świtu)
Słynna świątynia znajduje się po stronie Thon 
Buri rzeki Menam, naprzeciwko Wielkiego Pała-
cu. Łatwy dojazd zapewniają łodzie z Bangkoku. 
Świątynia pochodzi z okresu Ayutthaya i została 
rozbudowana przez Króla Ramę II i Ramę III. Za 
panowania Króla Ramy IV świątynia przeszła 
renowację. W świątyni przez krótki czas znajdo-
wał się Szmaragdowy Budda, zanim Król Rama 
I  zbudował Wielki Pałac i  świątynię Wat Phra 
Kaeo w Bangkoku. 

Symbolem tej świątyni jest 79-metrowa masyw-
na pagoda „Phra Prang” oraz cztery mniejsze 
pagody na każdym rogu. Główna pagoda 
została ozdobiona kawałkami porcelany, która 
lśni w słońcu. 

Pomimo swojej nazwy najlepiej prezentuje się 
późnym popołudniem, gdy słońce zachodzi na 
czerwonym niebie za świątynią. 

Dojazd umożliwiają regularne rejsy łodzią 
z molo Tha Tian przy południowo-zachodniej 
części Wielkiego Pałacu i Wat Phra Kaeo. Łodzie 
ekspresowe Chao Phraya zatrzymują się przy 
molo Tha Tian. Oferują kilka tras zwiedzania 
kanałów w Thon Buri, w tym świątynię. Świąty-
nia jest czynna od 7:30 do 17:30. Strona: www.
watarun.org.

Wat Traimitr (Świątynia Złotego Buddy)
Świątynia znajduje się na końcu Yaowarat Road 
w Chinatown. Mieści się w niej nadzwyczajny 
700-letni wizerunek siedzącego Buddy, wykona-

Wat Pho (Świątynia Leżącego Buddy)

Wat Arun (Świątynia Świtu)
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ny z 5,5 tony złota. W pewnym momencie cenny 
posąg został pokryty tynkiem i dopiero po jego 
zerwaniu odkryto zaskakującą niespodziankę: 
posąg składa się w  całości ze złota. Obecnie 
stanowi ważny i święty wizerunek Buddy, który 
zachwyca wyjątkowym pięknem. Świątynia jest 
otwarta codziennie od 8:00 do 17:00. Strona: 
www.wattraimitr-withayaram.com.

Wat Benchamabophit (Marmurowa 
Świątynia)
Ta unikalna marmurowa świątynia położona 
przy Si Ayutthaya Road, w  pobliżu skrzyżo-
wania z  Rama V  Road, została zbudowana 
w  okresie panowania króla Chulalongkorna 
(1868-1910). Zachwyca klasycznymi propor-
cjami i  europejskimi wpływami przejawiają-
cymi się w witrażach i wykorzystaniu marmuru 
z włoskiej Carrary. Świątynia mieści wspaniałą 
klasztorną kolekcję wizerunków Buddy z brą-
zu, a  wielu uważa ją za jedną z  najlepszych 
na świecie pod względem kunsztu i  archi-
tektonicznego splendoru. Co roku przyciąga 
wielu odwiedzających. Świątynia jest otwarta 

codziennie od 9:00 do 17:00. Strona: www.
watbencha.com. 

Wat Suthat
Położona przy Bamrung Mueang Road świąty-
nia słynie z wyszukanych murali i kunsztownych 
rzeźb w  drewnie na panelach drzwiowych 
z czasów panowania Króla Ramy II. 

Sala nauk zachwyca kolekcją złoconych wize-
runków Buddy. Świątynia została zbudowana 
na początku XIX wieku. W każdym z czterech 
narożników znajduje się mniejsza kaplica. 

Główny wizerunek Buddy – Phra Si Sakayamuni 
– został odlany w okresie Sukhothai (1238-1438). 
Ośmiometrowy posąg na sześciometrowym co-
kole jest największym odlewem z brązu w całym 
królestwie. Uznawany jest za jeden z najpiękniej-
szych wizerunków Buddy w Tajlandii. Krużganki 
świątyni są przyjemnie ciche i ozdobione liczny-
mi wizerunkami Buddy. Świątynia jest otwarta 
codziennie od 8:30 do 21:00.

Wat Traimitr (Świątynia Złotego Buddy) Wat Benchamabophit (Marmurowa Świątynia)

Wat Ratchabophit
Na południe od Wat Suthat znajduje się impo-
nująca świątynia Wat Ratchabophit, zbudowana 
za panowania Króla Ramy V (1868-1910). Naj-
więcej uwagi przyciągają 5-kolorowe porcela-
nowe mozaiki w głównej stupie. Główna kaplica 
została wzniesiona w tajskim stylu, a dekoracje 
wnętrz odzwierciedlają europejskie wpływy, 
w tym gotyckie detale. Zwiedzający szczególnie 
zachwycają się delikatną masą perłową i wyszu-
kanymi płaskorzeźbami na panelach okiennych 
i drzwiowych w głównej kaplicy. Świątynia jest 
otwarta codziennie od 9:00 do 17:00. Wstęp 
jest bezpłatny. 

Wat Saket (Złota Góra)
Położona niedaleko Ratchadamnoen Avenue 
świątynia wyróżnia się 58-metrową stupą zwień-
czoną złotą kopułą. Znajduje się tam relikwia 
Buddy. Zwiedzający mogą wspiąć się na kopułę 
po 318 stopniach. Przed wejściem na kopułę 
warto przyjrzeć się Tajom podczas składania 
kwiatów, zapalania zniczy i oddawania hołdu 
wizerunkom Buddy. Pomieszczenie pod kopułą 

pachnie drzewem sandałowym i  kadzidłem 
i przyciąga tłumy Tajów. Wspinaczka na szczyt 
stopniowo odsłania coraz lepszy widok na 
świątynię i  panoramę Bangkoku. Na szczycie 
budowli można podziwiać złotą kopułę pokrytą 
w całości małymi, złotymi kwadratami. Odbijają 
one promienie słoneczne, co doprowadziło do 
nadania przydomka „Złota Góra”. 

Po każdej stronie kwadratowego tarasu roz-
ciąga się panoramiczny widok na Bangkok, 
zwłaszcza na Rattanakosin, gdzie mieści się 
Wielki Pałac i inne zabytki. Złota Góra oczywiście 
przyciąga tłumy turystów. Jej kopuła zapewnia 
niezwykłą i  przyjemną chwilę wytchnienia 
w  tętniącym życiem mieście. Świątynia jest 
czynna codziennie od 7:30 do 17:30. Bilet wstę-
pu kosztuje 10 bahtów. Strona: www.watsraket.
com. Tel.: 0 2222 6935.

Wat Ratchanatdaram
Świątynia znajduje się za Pomnikiem Pamięci 
Króla Ramy III przy Ratchadamnoen Avenue 
i jest uważana za jedną z najbardziej oryginal-
nych świątyń w Bangkoku. Została zbudowana 

Wat Ratchabophit Wat Saket (Złota Góra)
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w okresie panowania Króla Ramy III. Świątynia 
obejmuje wykonaną z  metalu pagodę Loha 
Prasat w  kształcie piramidy, której inspiracją 
była świątynia na Sri Lance. Loha Prasat liczy 36 
metrów wysokości i ma aż 37 iglic. Jest jedyną 
zachowaną świątynią tego typu na świecie. 
Przed świątynią wzniesiono pomnik pamięci 
Króla Ramy III oraz Pawilon „Maha Chetsada-
bodin”, w którym odbywają się oficjalne cere-
monie powitalne dla przywódców państw. Po 
przeciwnej stronie świątyni wznosi się twierdza 
Mahakan, która stanowi element dawnych mu-
rów miejskich. Świątynia jest czynna codziennie 
od 9:00 do 17:00. Wstęp jest bezpłatny. Tel.: 0 
2224 8807.

Wat Indhara Wihan
Przy Wisutkasat Road wznosi się świątynia 
z  imponującym, 32-metrowym posągiem 
stojącego Buddy. Pozostałe budynki należące 
do kompleksu świątynnego także zasługują na 
uwagę. Świątynia jest czynna codziennie od 
6:00 do 18:00. Wstęp bezpłatny. Strona: www.
watindharaviharn.org.

Wat Si Sudaram (Wat Pa Khao Chi)
Świątynia została zbudowana w  okresie 
Ayutthaya i  odnowiona przez Króla Ramę I. 
Kompleks obejmuje interesujące budynki: Tam 
Nak Daeng (pawilon), Sala Kan Parian (sala na-
uczania) oraz dom Sunthona Phu (największego 
poety okresu Rattanakosin, uhonorowanego 
przez UNESCO tytułem klasycznego poety 
świata). Ponadto goście mogą karmić tamtejsze 
ryby słodkowodne.

Wat Chalo
Świątynia leży przy Khlong Bangkok Noi w pro-
wincji Nonthaburi. Prawdopodobnie powstała 
w okresie Sukhothai – niektóre wizerunki Buddy 
w  stylu Sukhothai umieszczono przed aulą 
(ubosot). Świątynia jest otwarta codziennie od 
9:00 do 17:00. Wstęp bezpłatny. 

Wat Pho Bang-o
Zbudowana w okresie panowania Króla Ramy 
III świątynia słynie z  kapliczki z  drewnianym 
dachem oraz malowidła ściennego wewnątrz 
kaplicy. Malowidło powstało kilka wieków 
temu. Świątynia jest otwarta codziennie od 
9:00 do 16:00. 

Wat Bang Oi Chang
Świątynia mieści 200-letni odlew odcisku stopy 
Buddy, który został znaleziony przez Phrę Khru 
Nawę Kam Kosona (pierwszego opata świątyni) 
podczas podróży po prowincji Phitsanulok 
w 1986 roku. Otwarta codziennie od 9:00 do 
16:00. Wstęp bezpłatny. 

Wat Suwannaram
Zwiedzający zachwycają się malowidłami 
przedstawiającymi życie Buddy oraz wizerunek 
Buddy w geście zwycięstwa nad Marą (buddyj-
skim diabłem) w  głównej kaplicy tej wielkiej 

Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat)

królewskiej świątyni. Świątynia powstała 
w okresie panowania Króla Ramy I, a następnie 
została odnowiona z  rozkazu Króla Ramy III. 
Dzieła sztuki z początku okresu Rattanakosin 
(XX wiek) są uznawane za jedne z najlepiej za-
chowanych malowideł ściennych w Bangkoku.

Wat Kaeo Fa
Ta starożytna świątynia wznosi się na otwartej 
przestrzeni przy Khlong Bangkok Noi. Według 
archeologów wiele budynków i  dzieł sztuki 
wchodzących w  skład kompleksu wywodzi 
się ze okresu Ayutthaya: ubosot, wizerunek 
Buddy, kamienie graniczne, mur graniczny, 
stupa za ubosot oraz stupa z 12-kątnymi fila-
rami. Świątynia została odnowiona w okresie 
Rattanakosin. Otwarta codziennie od 9:00 do 
16:00. Wstęp bezpłatny. 

Wat Prasat
Zbudowana pod koniec okresu Ayutthaya 
świątynia słynie z wimpergi wykonanej z rzeź-
bionego drewna oraz dobrze zachowanego 
malowidła wykonanego przez rzemieślników ze 
Szkoły Malarstwa w Nonthaburi. Goście przyby-
wający do świątyni łodzią muszą przejść około 
2 kilometry przez sady od molo. Świątynia jest 
otwarta codziennie od 9:00 do 16:00.

Wat Amphawan
Zbudowana pod koniec okresu Ayutthaya 
świątynia zachwyca Ho Trai, czyli wspaniałym 
drewnianym hallem w tajskim stylu, który znaj-
duje się na środku stawu. Świątynia jest otwarta 
codziennie od 9:00 do 16:00. 

Pałac i muzeum Suan Pakkad
Położony przy Si Ayutthaya Road (niedaleko 
skrzyżowania z  Phaya Thai) pałac Suan Pak-
kad to dawna rezydencja księżnej Chumbhot 
z  Nagara Svarga, jednej z  najważniejszych 

w Tajlandii ogrodników i kolekcjonerów sztuki. 
W  kompleksie pałacowym podziwiać można 
osiem tradycyjnych tajskich domów. Wystawy 
obejmują antyki i  sztukę azjatycką, muszle, 
kryształy mineralne, ceramikę oraz przedmioty 
z brązu pochodzące z prehistorycznego cmen-
tarzyska Ban Chiang w północno-wschodniej 
Tajlandii. Kompleks jest otwarty codziennie od 
9:00 do 16:00. Tel. 0 2245 6368. Strona: www.
suanpakkad.com.

MUZEa
Sala wystawowa Rattanakosin
Sala znajduje się przy Ratchawithi Road i po-
zwala poznać najlepsze osiągnięcia okresu 
Rattanakosin w ciągu jednego dnia dzięki wy-
stawom w 9 salach tego 3-piętrowego budynku. 
Ekspozycja obejmuje historię Rattanakosin od 
początku tego okresu, kulturę królewską, spo-
łeczności Ratanakosin, tradycyjne tajskie wystę-
py i ceremonie, jak i główne atrakcje turystyczne 
w Bangkoku. Po zakończonej podróży w czasie 
dzięki interaktywnym wystawom i  prezenta-

Pałac i muzeum Suan Pakkad
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cjom multimedialnym zwiedzający mogą udać 
się na dach i napić kawy, podziwiając panoramę 
Ratchadamnoen Avenue. Otwarte od wtorku do 
piątku od 11:00 do 20:00, a w soboty, niedziele 
i święta od 10:00 do 20:00. Więcej informacji na 
stronie www.nitasrattanakosin.com.

Muzeum Narodowe w Bangkoku
W  pobliżu Teatru Narodowego i  nieopodal 
Sanam Luang wznosi się jedno z największych 
i najbardziej wszechstronnych muzeów w Azji 
Południowo-Wschodniej: Muzeum Narodowe. 
Obejmuje ważną i fascynującą kolekcję ekspo-
natów i dzieł sztuki, począwszy od epoki brązu 
aż do okresu istnienia Bangkoku. Kompleks 
składa się z kilku starych i pięknych budynków, 
które niegdyś pełniły rolę pałacu. Muzeum 
jest otwarte codziennie od 9:00 do 16:00 
z  wyjątkiem poniedziałków, wtorków i  świąt 
państwowych. Strona: www.nationalmuseums.
finearts.go.th.

Królewskie Narodowe Muzeum Barek
Muzeum leży przy Khlong Bangkok Noi, nad 
rzeką Menam, nieopodal mostu Phra Pinklao. 
Muzeum pozwala zobaczyć z bliska kilka boga-
to rzeźbionych królewskich barek o unikalnych 
konstrukcjach i  dekoracjach. Barki są wyko-
rzystywane podczas królewskich i oficjalnych 
ceremonii, a dawniej służyły za statki wojenne. 
Najpiękniejsza i  najbardziej znana barka Su-
phannahong jest używana przez króla tylko 
podczas procesji na rzece podczas obchodów 
Kathin – buddyjskiej tradycji obdarowywania 
mnichów szatami, która zwykle odbywa się 
w październiku lub listopadzie. Warto zwrócić 
uwagę także na Narai Songsuban Ratchakan Thi 
Kao, najnowszą królewską barkę zbudowaną 
specjalnie z okazji złotego jubileuszu objęcia 
tronu przez Jego Wysokość Króla w 1996 roku. 
Królewskie barki zostały również wykorzystane 
podczas obchodów 200-lecia Rattanakosin 
oraz ceremonii APEC w  2003 roku. Muzeum 
jest otwarte codziennie od 9:00 do 17:00. Tel. 
0 2424 0004.

Muzeum Prasat
Położone przy 9 Krung Thep Kritha Road, Soi 4 
w Bang Kapi (we wschodniej części miasta) mu-
zeum mieści ogromną kolekcję eksponatów od 
czasów prehistorycznych po okres Rattanakosin 
(od 1782 roku do chwili obecnej). Kompleks 
muzealny został wzniesiony w różnych stylach 
architektonicznych: obejmuje np. barokowy 
budynek, będący mniejszą repliką Czerwonego 
Pałacu z Muzeum Narodowego oraz replikę Ho 
Trai Klang Nam (pawilonu Tripitaka – biblioteki 
buddyjskich ksiąg) z Wat Yai Suwannaram. Mu-
zeum Prasat jest otwarte codziennie od 9:00 do 
15:00 z wyjątkiem poniedziałków. Zwiedzanie 
należy zorganizować z  jednodniowym wy-
przedzeniem. Wstęp kosztuje 1000 bahtów od 

Muzeum Narodowe w Bangkoku

osoby, ale grupy co najmniej 3-osobowe mogą 
skorzystać z tańszych biletów w cenie 500 bah-
tów od osoby. Tel. 0 2379 3601, 0 2379 3607.

Muzeum Syjamu
Położone przy Sanam Chai Road Muzeum 
Syjamu przybliża historię Tajlandii, Tajów i taj-
skiej tożsamości poprzez serię fascynujących 
wystaw. Zwiedzający mogą odkryć ciekawe 
historie, a niektóre z nich to prawdziwe ukryte 
skarby, które zasługują na uwagę. Muzeum 
wykorzystuje różne techniki wystawowe, 
interaktywne eksponaty, prezentacje „światło 
i dźwięk” oraz nowoczesną technologię. Otwar-
te od wtorku do niedzieli od 10:00 do 18:00. 
Więcej informacji pod numerem 0 2225 2777 
i na stronie: www.museumsiam.com.

Muzeum Kamthieng House
Ten położony w ogrodzie Towarzystwa Syjam-
skiego (Siam Society) przy Sukhumvit Soi 21 
(w Asok) niedawno wyremontowany i odnowio-
ny 200-letni drewniany dom w stylu tajsko-Lan-
na mieści kolekcję tradycyjnych narzędzi oraz 
sprzętu używanego przez rolników i rybaków 
z  północy Tajlandii. Muzeum jest otwarte od 
9:00 do 17:00 od wtorku do soboty. 

Tel. 0 2661 6470-7. Strona: www.siam-society.org.

Muzeum Lalek w Bangkoku
Położone przy 85 Soi Ratchataphan (w Soi Mo 
Leng) na Ratchaprarop Road muzeum mieści 
interesującą kolekcję ręcznie wykonanych 
lalek z Tajlandii i  zagranicy. Muzeum Lalek 
z  Bangkoku zdobyło kilka nagród za swoją 
kolekcję miniaturowych dzieł sztuki. Muzeum 
jest otwarte codziennie od 8:00 do 17:00 z wy-
jątkiem niedziel i świąt państwowych. 
Wstęp wolny. Tel. 0 2245 3008. 
Strona: www.bangkokdolls.com.

Muzeum Technologii Obrazu
Mieszczący się w  budynku Wydziału Nauk 
Uniwersytetu Chulalongkorn ośrodek jest 
pierwszym muzeum fotografii w Tajlandii i Azji. 
Wystawy obejmują historyczne fotografie oraz 
zmieniający się z czasem sprzęt. 

Nie brak tu także nowoczesnej sztuki fotogra-
ficznej, nowatorskich technik oraz wydruków. 
Muzeum jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. Strona:  
www.sc.chula.ac.th.photo.

Muzeum Siriraj
Siriraj jest jednym z najbardziej prestiżowych 
szpitali w Bangkoku. Słynie także z „sali horroru”, 
czyli Muzeum Sądowego. Wśród kilku innych 
muzeów na terenie szpitala warto zajrzeć do 
Muzeum Kryminologii i Muzeum Anatomii. Na 
gości czeka Si Oui, a raczej jego zabalsamowane 
ciało. Ten seryjny morderca miał odrażający 
zwyczaj pożerania wątroby swoich ofiar. Teraz 
stoi zamknięty w  gablocie, krnąbrny jak za-
wsze. Ekspozycja obejmuje także ciała wielu 
innych przestępców, zabalsamowane zwłoki 
samobójców, a  także ofiary makabrycznych 
wypadków i morderstw. Przygotowano także 
fotografie powypadkowe. W  Muzeum Ana-
tomii zwiedzający mogą zobaczyć zabalsa-
mowane nogi, ramiona, narządy wewnętrzne 
oraz narządy zniekształconych osób. Jeśli to 
wciąż za mało, polecamy Muzeum Pasoży-
tów. Muzeum jest fascynujące, ale tylko dla 
osób o  mocnych nerwach. Otwarte od 9:00 
do 16:00 od poniedziałku do soboty. Strona:  
www.si.Mahidol.ac.th/museums/en/index.htm.
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Narodowe Muzeum Nauki
Zadziwiająca geometryczna bryła Narodowe-
go Muzeum Nauki przyciąga nie tylko dzieci, 
ale także dorosłych, zachęcając do poznania 
wystaw poświęconych nauce i  technologii. 
Muzeum łączy edukację i rozrywkę oraz oferuje 
wystawę poświęconą postępowi w  tajskim 
rolnictwie. Muzeum dzieli się na dwie hale: 
Hala I jest poświęcona wiedzy naukowej, a Hala 
II pozwala poznać przyrodę z  całego świata. 
Otwarte od wtorku do soboty od 9:30 do 16:00, 
a w weekendy i święta od 9:30 do 17:00. Tel. 0 
2577 9999. Strona: www.nsm.or.th

Edukacyjne Centrum Nauki
Centrum wystawowe mieści się w pobliżu dwor-
ca Eastern Bus Terminal (w Ekkamai) przy ulicy 
Sukhumvit. Obejmuje fascynujące akwarium, 
wystawę poświęconą komputerom, planeta-
rium oraz wiele urządzeń stworzonych z myślą 
o zabawie i edukacji. Centrum Nauki składa się 
z dwóch części. Pierwszą z nich jest Planetarium, 
w którym można obserwować gwiazdy i niebo. 
Wstęp od wtorku do piątku o godzinie 11:00 
i 14:00, a w soboty i niedziele o godzinie 10:00, 
11:00, 13:30 oraz 14:30. 

Druga część to wystawa naukowa. Wstęp od 
wtorku do piątku od 8:30 do 16:30. 

Madame Tussauds w Bangkoku
Madame Tussauds to znane na całym świecie 
muzea figur woskowych. Oddział w Bangkoku 
jest już dziesiątym obiektem i mieści się na 6. 
piętrze centrum handlowego Siam Discovery. 
Można w nim podziwiać ponad 70 figur gwiazd 
Hollywood, lokalnych celebrytów oraz mistrzów 
sportowych. Co ciekawe, w Madame Tussauds 
w Bangkoku goście mogą robić zdjęcia, dotykać, 
a nawet przytulać woskowe figury. Muzeum jest 

otwarte codziennie od 10:00 do 21:00. Więcej in-
formacji pod numerem 0 2658 0060 i na stronie: 
www.madametussauds.com/bangkok.

InnE aTRakCJE
Sanam Luang (Phramen Ground)
Sanam Luang, owalna przestrzeń publiczna 
przed Wielkim Pałacem, jest wykorzystywana 
do różnych uroczystości królewskich, w tym do 
kremacji władców oraz Królewskiej Ceremonii 
Orki (co roku w maju). Wokół placu mieści się kil-
ka ważnych instytucji: Wydział Sztuk Pięknych, 
Uniwersytet Thammasat, Muzeum Narodowe 
w Bangkoku oraz Galeria Narodowa.

San Lak Mueang (City Pillar Shrine)
Na południowo-wschodnim skraju Sanam 
Laung znajduje się filar miasta umieszczony tam 
przez króla Ramę I na znak przeniesienia stolicy 
do Bangkoku. Tajowie wierzą, że filar spełnia 
życzenia. Jest on wykonany z drewna jawajskiej 
Cassii i zawiera horoskop miasta. 

Wielka Huśtawka 
Ta niezwykła 200-letnia czerwony huśtawka 
stojąca przy Wat Suthat była niegdyś używana 
podczas brahmańskich rytuałów do czczenia 
najwyższego Boga Śiwy. Ponadto była wykorzy-
stywana w konkursie mającym wyłonić śmiałka, 
który rozhuśta się na tyle wysoko, aby chwycić 
umieszczoną na 25-metrowym palu sakiewkę 
z pieniędzmi. Konkurs został jednak zakazany 
wiele lat temu po serii wypadków i śmierci. 

Forteca Phra Sumeru
Mieści się u zbiegu ulic Phra Athit Road i Phra 
Sumeru Road. Twierdza została zbudowana za 
panowania króla Ramy I w 1783 roku (wraz z 14 
innymi fortecami i murami obronnymi otacza-
jącymi stolicę). Jest to ośmiokątna konstrukcja 

o trzech kondygnacjach. Umieszczone wewnątrz 
murów schodki prowadzą do twierdzy. 

W  sumie budowla liczy 38 pomieszczeń do 
składowania amunicji i broni. Dach zawalił się 
za panowania króla Rama IV lub V, ale został 
odbudowany przez Wydział Sztuk Pięknych na 
początku lat 80. XX wieku. Za wzór posłużyły 
stare fotografie. Obecnie forteca jest otoczona 
niewielkim parkiem. Goście mogą wybrać się 
na przyjemny spacer wzdłuż rzeki Menam aż 
do mostu Phra Pinklao.

Pawilon i  park publiczny Santi Chai 
Prakan
Położony w pobliżu twierdzy Phra Sumeru park 
zapewnia wspaniały widok na rzekę Menam 
oraz most Ramy VIII. Został zbudowany z okazji 
72. urodzin Jego Wysokości Króla w 1999 roku. 

Kaplica Erawan
Na rogu Ratchadamri Road i Phloen Chit Road 
stoi kaplica Erawan, popularna wśród niezli-
czonych Tajów i  turystów z  Azji, która ponoć 
przynosi szczęście i  spełnia życzenia. Wielu 

składa tam kwiaty i modli się do czterogłowego 
hinduskiego boga Brahmy o spełnienie życzeń. 
Aby wzmocnić moc modlitwy albo wyrazić 
wdzięczność Bogu, wierni ofiarowują drew-
niane słonie lub wynajmują tajskich tancerzy 
klasycznych do występu przy muzyce na żywo. 
Liczba tancerzy oraz długość ich spektaklu są 
zależne od hojności datku. Kłęby dymu z kadzi-
dła są tak gęste, że przesłaniają smog na tym 
ruchliwym skrzyżowaniu. 

Dom Jima Thompsona
Jim Thompson był współtwórcą Oriental 
Hotel i  amerykańskim przedsiębiorcą, który 
zamieszkał w Tajlandii i postanowił poświęcić 
się rozwojowi branży jedwabnej w kraju. Dzięki 

Wielka Huśtawka

Forteca Phra Sumeru
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jego staraniom tajski jedwab jest teraz znany na 
całym świecie ze swej jakości, kolorów i wzorów. 
Thompson, z wykształcenia architekt i ogrodnik, 
zbudował także piękne tradycyjne tajskie domy 
tworzące jeden kompleks, w którym mieszkał 
do końca życia. 

Po jego tragicznej śmierci dom został prze-
kształcony w  muzeum z  bezcenną kolekcją 
azjatyckich dzieł sztuki. Muzeum znajduje się 
pod adresem Soi Kasemsan 2 przy Rama I Road. 
Dojazd możliwy jest autobusem, taksówką 
oraz kolejką Skytrain. Muzeum jest otwarte 
codziennie od 9:00 do 17:00. Ostatnie zwie-
dzanie o 17:00. Tel. 0 2216 7368. Strona: www.
jimthompsonhouse.com.

Instytut Pamięci Królowej Saovabhy 
(Farma węży) 
Farma węży leży w  pobliżu szpitala Chula-
longkorn, na rogu Henri Dunant Road i Rama 
IV Road. Mieści interesujący zbiór jadowitych 
węży, które są „dojone” z  jadu, z  którego wy-
twarza się surowicę. 

Farma jest otwarta od 8:30 do 16:30 w dni po-
wszednie oraz od 8:30 do 12:00 w dni wolne. 
Goście mogą zobaczyć pobieranie jadu przez 
specjalistów podczas pokazów o godz. 11:00 
i  14:30 w  dni powszednie oraz o godz. 10:30 
w dni wolne. Tel. 0 2252 0161-4, 0 2252 0167. 
Strona: www.saovabha.com.

Siam Ocean World
Siam Ocean World to największe oceanarium 
w Azji Południowo-Wschodniej, które zdobyło 
tytuł doskonałej atrakcji turystycznej w plebi-
scycie Tourism Award w  2008 roku. Zajmuje 
powierzchnię ponad 10 000 m2 i obejmuje akry-
lowy tunel 270° pod oceanem, panoramiczne 
akwarium o średnicy 10,5 m z widokiem 360° 
oraz 8-metrowy zbiornik rafowy. W oceanarium 
można spotkać ponad 400 gatunków zwierząt 
morskich, w  tym ośmiornice Hapalochlaena, 
tawrosze piaskowe, pławikoniki australijskie 
oraz japońskie kraby pacyficzne. Obiekt mieści 
się w Paragon Shopping Complex przy Rama 
I  Road i  jest otwarty codziennie od 10:00 do 
21:00. Więcej informacji pod numerem 0 2687 
2000 i na stronie www.siamoceanworld.co.th.

Park Lumphini
Największy park w  Bangkoku jest nazywany 
„zielonymi płucami” miasta. Leży między Wire-
less Road a Ratchadamri Road. W wysadzanym 
drzewami i krzewami parku wytyczono wiele 
ścieżek, a  w  jego centralnej części przygoto-
wano sztuczne jezioro z  łódkami do wypoży-
czenia. To doskonałe miejsce do zwiedzania 
i wypoczynku zarówno dla Tajów, jak i turystów. 
W  godzinach porannych można tu spotkać 
tłumy biegaczy, a Tajowie i Chińczycy zwykli tu 
praktykować Tai Chi. Na terenie parku działają 
restauracje i punkty z napojami chłodzącymi. 
Istnieją cztery wejścia do parku: po jednym 

Dom Jima Thompsona

na każdym rogu. Wstęp bezpłatny. Park jest 
otwarty w godzinach 5:00-20:00.

Ogród zoologiczny Dusit
Położone na Rama V  Road w  dzielnicy Dusit 
(w  pobliżu Royal Plaza) zoo jest najstarszym 
w  Bangkoku ogrodem zoologicznym. Może 
pochwalić się popularnymi afrykańskimi 
i azjatyckimi ssakami oraz ptakami w ogrodzie 
botanicznym. Dodatkowa część dla dzieci 
sprawia, że jest to idealne miejsce dla rodzin. 
Zoo jest otwarte codziennie od 8:00 do 18:00. 
Tel. 0 2281 2000, 0 2281 9027-8. Strona: www. 
dusitzoo.org.

Pływający targ Taling Chan
Położony na brzegu rzeki Bang Khun Si targ 
jest miejscem, gdzie turyści mogą poznać tra-
dycyjny styl życia związany ściśle z wodą. Na 
łodziach handluje się owocami, warzywami, 
rękodziełem i  żywnością. Targ jest otwarty 
w soboty i niedziele od 7:00 do 17:00.

Park Suan Luang Rama IX
Otwarty w  1987 roku we wschodniej części 
Bangkoku przy Sukhumvit Soi 103 (Udomsuk) 
park jest tak naprawdę 200-akrowym ogrodem 
botanicznym imienia Króla Ramy IX. Powstał 
z okazji jego 60. urodzin. Park jest oazą ciszy 
i  spokoju, pełną pięknych kwiatów, krzewów 
i drzew, gdzie można cieszyć się chwilą tylko 
dla siebie. Park jest czynny od 5:00 do 19:00. 
Tel. 0 2328 1385-6, 0 2328 1395. Strona: www.
suanluangrama9.or.th.

Park Siam
Na obrzeżach Bangkoku w dzielnicy Min Buri 
znaleźć można bardzo popularny wodny 
park rozrywki. Wśród atrakcji warto wymienić 
sztuczne morze z falami, jacuzzi, fontanny, wo-
dospady i wysokie zjeżdżalnie. Nie brakuje tam 

też placu zabaw dla dzieci, wolier, otwartego 
zoo, ogrodu botanicznego i mnóstwa punktów 
gastronomicznych. Park jest otwarty od 10:00 
do 19:00 Tel. 0 2919 7200-19. Strona: www.
siamparkcity.com. 

Safari World
Ten 300-akrowy kompleks leży na peryferiach 
Bangkoku, w kierunku Min Buri. 

Familijny park został podzielony na cztery 
części. Na gości czekają afrykańskie i azjatyckie 
ssaki, park ptaków, wyspa papug oraz kącik za-
baw. Kompleks jest otwarty codziennie od 9:00 
do 17:00. Tel. 0 2518 1000-19, 0 2914 4100-19. 
Strona: www.safariworld.com.

Rzeka Menam i kanały Bangkoku 

(Khlong)
W  XIX wieku Bangkok szczycił się rozległą 
siecią kanałów, które służyły za główne arterie 
transportowe. Mieszkańcy traktowali rzekę nie 
tylko jako sposób transportu, ale też miejsce 
zamieszkania i handlu: na brzegach rzeki po-
wstawały domy na palach, a do portu zawijały 
zagraniczne statki. Stąd wziął się przydomek 
Bangkoku: „Wenecja Wschodu”. Rzeki i kanały są 
dostępne do zwiedzania i pozwalają turystom 
poznać „rzeczny” styl życia z dawnych lat.

Łodzie ekspresowe
Łodzie ekspresowe łączą Bangkok z sąsiednią 
prowincją Nonthaburi. Cena biletu zależy od 
koloru flagi na łodzi. Łodzie odchodzą z molo 
przy moście Krung Thep (Bangkok Bridge). 
Zatrzymują się przy różnych pomostach po 
obu stronach rzeki Menam, zbierając po drodze 
mieszkańców Bangkoku, którzy jadą do pracy 
lub domu. 

Z rzeki można podziwiać Świątynię Świtu, Wielki 
Pałac i Uniwersytet Thammasat. Molo najbliższe 
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tych zabytków to Tha Chang i Tha Phra Chan. 
Ten wolny od korków środek transportu to 
miła odmiana po ulicach pełnych spalin. Rejs 
pozwala spojrzeć z  nowej perspektywy na 
stolicę, delektując się lekką bryzą. Łodzie eks-
presowe kursują codziennie od 6:00 do 20:00. 
Tel. 0 2623 6001-3, wew. 100, 106. Strona: www.
chaophrayaexpressboat.com.

Khlong Bangkok Yai
Kanał Khlong Bangkok Yai był niegdyś częścią 
rzeki Menam. Nazywany jest także Khlong 
Bang Kha Luang i Khlong Bang Luang. Po obu 
stronach kanału można podziwiać tradycyjne 
tajskie domy, które pozwalają poczuć atmosferę 
dawnej Tajlandii. Rejon ten był bardzo ruchliwy: 
już w okresie Thon Buri kwitł tam handel. Wśród 
atrakcji turystycznych wzdłuż kanału warto wy-
mienić Wat Hong Rattanaram i Wat Inthararam.

Khlong Mon
 Łodzie kursują każdego dnia co pół godziny 
od 6:30 do 18:00 z molo Tha Tian (za Wat Pho). 
Bardzo niska cena biletu. Podczas malownicze-
go rejsu pasażerowie mogą poznać fascynujący 
tajski styl życia, w  tym podziwiać świątynie 
wznoszące się nad kanałem, sady, farmy or-
chidei oraz ciekawe życie kochających wodę 
mieszkańców nabrzeży kanału.

Khlong Bang Khu Wiang i Khlong Bang 
Yai
 Promy odchodzą z molo Tha Chang w pobliżu 
Wielkiego Pałaca co 20 minut między 6:15 
a  20:00. Na gości czekają liczne malownicze 
atrakcje, w tym świątynie nad kanałem, hangar 
królewskich barek, domy w tajskim stylu oraz 
poranny pływający targ Khu Wiang (od 4:00 
do 7:00 rano).

gaLERIE
Galeria Narodowa
Położony naprzeciw Muzeum Narodowego przy 
Chao Fa Road gmach Galerii mieścił niegdyś 
Mennicę Królewską. Dopiero w 1974 budynek 
został przeznaczony na Galerię Narodową. Po-
dziwiać tu możne stałe wystawy tradycyjnego 
i współczesnego malarstwa wiodących tajskich 
artystów. Regularnie organizowane są także 
wystawy czasowe. Galeria jest otwarta od środy 
do niedzieli od 9:00 do 16:00. Tel. 0 2282 2639-
40, 0 2282 8525, 0 2282 0637. Strona: www.
thailandmuseum.com.

Centrum wystawowe sztuki imienia 
Królowej Sirikit
Galeria znajdująca się przy skrzyżowaniu Phan 
Fa powstała z inicjatywy Jej Wysokości Królowej, 
która chciała zapewnić stałe miejsce wysta-
wowe dla szeroko pojętych sztuk wizualnych. 
Ta publiczna galeria ma za zadanie promocję 
tajskiej kultury i  rodzimych artystów, a  także 
początkujących twórców o wyjątkowych umie-
jętnościach i  potencjale. Galeria otwarta jest 
codziennie (oprócz śród) od 10:00 do 19:00. Tel. 
0 2281 5360-1. Strona: www.qsncc.com.

Uniwersytet Silpakorn
Położony przy parku Sanam Luang Uniwersytet 
Silpakorn to pierwsza akademia sztuk pięknych 
w Tajlandii. Kolejne pokolenia żaków pogłębiają 
wiedzą o  przeróżnych formach sztuki, dzięki 
czemu Tajlandia jest na bieżąco ze zmianami 
w sztuce współczesnej.

Profesor Silpha Bhirasri (1892 - 1962), włoski 
artysta służący w  królewskim rządzie, zaan-
gażował się z całego serca w rozwój edukacji  
artystycznej w Tajlandii. Był założycielem tej 
uczelni.

Uniwersytet prowadzi 4 galerie, które organi-
zują wystawy sztuki tradycyjnej i współczesnej, 
obejmujące obrazy, rzeźby, projekty graficzne 
oraz architekturę. Autorami prac są studenci 
i pracownicy naukowi. Nie brakuje tam także 
wystaw czołowych tajskich i  zagranicznych 
artystów. 

Godziny otwarcia Galerii na Uniwersytecie Sil-
pakorn: od 09:00 do 19:00 od poniedziałku do 
piątku. Tel. 0 2221 3841. Strona: www.artcentre.
su.ac.th.

Centrum Sztuki i Kultury w Bangkoku
Położone w pobliżu skrzyżowania Pathumwan 
Centrum Sztuki i Kultury w Bangkoku to mu-
zeum sztuki współczesnej, który służy za galerię, 
w  której spotykają się artyści, aby dzielić się 
swoją pasją poprzez sztukę piękną, sztukę sto-
sowaną, kreatywne projekty, literaturę, muzykę 
i wystawy filmów. Centrum obejmuje galerię, 
audytorium, sale konferencyjne, salę wielofunk-
cyjną, bibliotekę sztuki oraz sklepy. Otwarte od 
wtorku do niedzieli od 10:00 do 21:00. Więcej 
informacji na stronie www.bacc.or.th.

W WoLnYM CZaSIE
Rejsy z kolacją po rzece Menam 
Riverine Bangkok pozwala podziwiać jedne 
z najwspanialszych zabytków stolicy, szczegól-
nie po zmroku, gdy robi się chłodniej, a rzeka 
magicznie odbija neony Bangkoku, tworząc 
pokaz światła i cieni. Rejsy z kolacją to idealny 
sposób, aby połączyć smaczny posiłek i zwie-
dzanie rzeki Menam. Ponadto wiele hoteli nad 
rzeką oferuje własne wycieczki lub wskazówki, 
gdzie zarezerwować idealny rejs. Więcej in-
formacji o  rejsach z  kolacją na stronie www.
tourismthailand.org.

Heritage Walk – Zwiedzanie zabytków
Jednym ze sposobów poznawania uroków 
Bangkoku jest spacer po uliczkach pełnym hi-
storycznych zabytków. Polecamy kilka rejonów 
pełnych pięknych, historycznych gmachów: 
Phra Athit Road, Tha Phrachan Road, Ratcha-
damnoen Road i Charoen Krung Road. Więcej 
informacji na stronie www.tourismthailand.org.

Zwiedzanie wyspy Rattanakosin tram-
wajem 
Jednym z najlepszych sposobów na odkrycie 
wyspy Rattanakosin jest tramwaj z przewodni-
kiem, który wyjaśnia historię i szczegóły każdej 
atrakcji. Ta 40-minutowa wycieczka pozwala 
poznać Sanam Luang, City Pillar Shrine, Wat 
Pho, Wielki Pałac, Wat Phra Kaeo, Muzeum 
Narodowe oraz Khao San Road. Wycieczki są 
dostępne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 
16:00, a w soboty i niedziele od 9:00 do 19:00.

Odkryj piękno Bangkoku nocą
Bangkok jest miastem, które nigdy nie zasypia. 
Podczas szczególnych okazji, takich jak urodzi-
ny Jego Wysokości Króla czy Nowy Rok, po obu 
stronach kilku ulicy Ratchadamnoen Avenue 
aż do Wielkiego Pałacu pojawia się nastrojowe 
oświetlenie. Rejon Prachan jest również dosko-
nałym miejscem, aby podziwiać Bangkok nocą: 
widok na Wat Arun hipnotyzuje pięknem. 

Muay Thai
Wykorzystująca stopy, ramiona, pięści i kolana 
sztuka walki Muay Thai zyskała na popularno-
ści w  wielu krajach. Bokserzy są poddawani 
długotrwałym, specjalistycznym treningom, 
zapewniającym zwinność i siłę, a jednocześnie 
drobną budową. Nie raz znacznie więksi za-
wodnicy lądowali na plecach, oczekując łatwej 
wygranej z  tymi niepozornymi wojownikami 
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o mięśniach ze stali. 

Walki Muay Thai można oglądać przez cały 
tydzień na trzech głównych stadionach bok-
serskich: Lumphini (tel. 0 2282 3141) we wtorki, 
piątki i  soboty, Ratchadamnoen (tel. 0 2281 
4205) w  poniedziałki, środy i  czwartki oraz 
Channel 7 Stadium (tel. 0 2272 0010) w sobo-
ty. Programy zazwyczaj obejmują osiem walk 
i zaczynają się około 18:00. Opłaty za wstęp są 
niewysokie (oprócz miejsc tuż przy ringu, które 
są oczywiście droższe). 

“Muay Thai Live – The Legend Lives” pozwala 
poznać początki tajskiego boksu i  zobaczyć 
ekscytujące nocne pokazy, które odbywają 
się w  Asiatique Riverfront na Charoenkrung 
Road. To połączenie fascynującej historii i nie-
samowitej pasji sportowej przybliża korzenie 
starożytnej sztuki walki Tajlandii i ożywia ponad 
300 lat jej historii. Więcej informacji na stronie 
www.muaythailive.net (tel. 0 2108 5999).

Medytacja
Medytacja to jeden z najbardziej popularnych 
aspektów buddyzmu. Praktykują ją Tajowie 

i turyści, pragnąc osiągnąć wewnętrzny spokój 
i  dobre samopoczucie. Światowe zrzeszenie 
buddystów (WFB. World Fellowship of Buddhi-
sts) znajduje się na Sukhumvit Road między Soi 
22 a 24. Jest to najlepsze miejsce do studiowa-
nia buddyzmu i  tajskiej medytacji praktyko-
wanej w niektórych świątyniach w Bangkoku.

Rozrywka
Bangkok słynie z  licznych wydarzeń kulturo-
wych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych: 
koncertów symfonicznych, baletu, pantomimy, 
współczesnych dramatów oraz koncertów jaz-
zowych i popowych. Spis bieżących wydarzeń 
jest dostępny w  anglojęzycznych gazetach 
w Bangkoku i na stronach www.thaiticketmajor.
com oraz www.tourismthailand.org.

Tradycyjny masaż tajski
Masaż tajski to kojący masaż terapeutyczny, 
który wywodzi się ponoć od bramińskich 
ascetów - pustelników sprzed 2500 lat. Wal-
czyli z  silnym stresem poprzez długotrwałą 
medytację w określonych pozycjach. Dziś za-
wodowi masażyści potrafią ulżyć w cierpieniu, 
zmniejszać napięcie mięśniowe i wprowadzić 
ciało w dobre samopoczucie. Najbardziej znana 
szkoła tajskiego masażu tradycyjnego znajduje 
się w Wat Pho (tel. 0 2221 3551, 0 2221 3686, 
www.watpomassage.com). W ośrodku można 
odbyć 2-tygodniowy kurs tego unikalnego 
i  fascynującego masażu. Duże hotele i  spa 
w Bangkoku oferują masaż tajski.

Kuchnia Tajlandii
Kuchnia tajska szybko zyskuje na popular-
ności na całym świecie, a  coraz więcej osób 
chce zgłębiać jej tajniki. Informacje o kursach 
kulinarnych w Tajlandii są dostępne na stronie 
www.tourismthailand.org. 

Muay Thai

Tajska kuchnia

Tajski masaż

Pola golfowe w  pobliżu Bangkoku 
i Samut Prakan
W  ciągu ostatnich dwudziestu lat, dzięki 
udostępnieniu większej liczny terenów, pola 
golfowe zaczęły wyrastać jak grzyby po desz-
czu. Obecnie Bangkok i  Samut Prakan mogą 
poszczycić się licznymi nowoczesnymi, profe-
sjonalnymi polami. Projektantami wielu z nich 
są znani golfiści z Europy i Ameryki. 

Pola golfowe w Tajlandii to spełnienie ma-
rzeń miłośników tego sportu. Pola są dobrze 
zaprojektowane, bardzo tanie w  porównaniu 
z Zachodem, a zawodnicy mogą zawsze liczyć 
na pomoc caddiego. W  dni powszednie pola 
są znacznie mniej zatłoczone niż w  innych 
krajach. Większość klubów udostępnia nawet 
pola graczom, którzy nie są członkami. Więcej 
informacji na stronie www.tourismthailand.org.

ZakWaTERoWanIE
W całym Bangkoku wybór zakwaterowania jest 
bardzo bogaty. Nie brak tam ani 5-gwiazdko-
wych hoteli nad rzeką lub w dzielnicach han-

dlowych, ani tanich hosteli. Więcej informacji 
na stronie www.tourismthailand.org.

ZakUPY
Sprytni turyści przylatują do Bangkoku z pusty-
mi walizkami, a wracają z pełnymi. Bangkok jest 
niewątpliwie jednym z najlepszych miejsc na 
zakupy. Tutejsze sklepy mają wiele zalet: dobrą 
jakość, niskie ceny, wykwalifikowanych kraw-
ców oraz zwyczaj przyjaznego targowania się. 

Popularne wśród turystów towary to tajskie 
jedwabie i bawełna, nowoczesna i tradycyjna 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi (szafirami, 
rubinami, szmaragdami i  diamentami) oraz 
półszlachetnymi (opalami, nefrytami, topazami, 
turkusami i cyrkoniami), wyroby niello, wyroby 
ze srebra i cynołowiu, ceramika, opalany sele-
dyn, obrazy w drewnie, szyta na miarę odzież 
i setki innych atrakcyjnych produktów. 

Na kupujących czeka także duży wybór auten-
tycznego tajskiej rękodzieła i  współczesnych 
wyrobów w  ramach projektu „One Tambon 
One Product” (OTOP, z tajskiego „jeden okręg, 
jeden produkt”). Ma on za zadanie promować 
jakość towarów wytwarzanych chałupniczo 
oraz rękodzieła ludowego z Tajlandii. 
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Sklepy w Tajlandii dzielą się na dwie główne 
kategorie. Pierwsza z nich to stragany uliczne 
z tanią odzieżą (ale bez gwarancji), a druga to 
pasaże, centra handlowe i  hipermarkety ze 
stałymi cenami. Co ciekawe, zakupy na ulicach 
handlowych (np. na weekendowym targu Cha-
tuchak) pozwalają nabyć dobrej jakości towary 
w  stosunkowo niskich cenach. Sprzedawcy 
oczekują targowania się – najlepiej z humorem 
i uśmiechem. Supermarkety, pasaże handlowe 
i  hipermarkety także zapewniają atrakcyjne 
zakupy. Obsługa jest sprawna, a obiekty często 
obejmują sale kinowe i inne punkty rozrywko-
we oraz gastronomiczne.

Rejon Phatphong / Suriwong / Silom
Silom Road jest główną arterią handlową Bang-
koku. Równolegle do niej biegnie popularna 
Suriwong Road, a  obie ulice przecina Phat-
phong Road. Nocą rejon ten zachwyca ofertą 
rozrywkową. Oprócz kilkudziesięciu sklepów 
specjalistycznych i butików ze zróżnicowanym 
towarem obszar ten kusi znanymi markami 
i pasażami handlowymi. Stragany uliczne są tam 
równie liczne – zwłaszcza przy słynnym noc-
nym bazarze Phatphong. Rejon ten słynie jako 
obszar biznesowy i rozrywkowy. Liczne sklepy, 
supermarkety i pasaże handlowe zachwycają 
wszystkich kupujących. Nie brak tam biżuterii, 
kamieni szlachetnych, antyków, ceramiki, wyro-
bów skórzanych, odzieży, rękodzieła, tajskiego 
jedwabiu i bawełny, elektroniki, aparatów foto-
graficznych, sprzętu komputerowego, a także 
wielu innych towarów. 

Rejon Mahesak / Silom / Charoenkrung 
Road
Ta okolica słynie ze sklepów z  kamieniami 
szlachetnymi i pracowni jubilerskich. Mnóstwo 
tam butików, galerii sztuki, domów towarowych 

i pasażów handlowych. Warto wymienić River 
City Complex, oferujący szeroki wybór towarów 
z naciskiem na antyki, odzież na miarę i współ-
czesne malarstwo tajskie i azjatyckie.

Yaowarat
Yaowarat oznacza po tajsku „Chinatown”. 
W  dzielnicy Yaowarat od lat mieszka chińska 
mniejszość. Mieszkańcy oczywiście uważają 
się za Tajów i często nawet nie mówią po chiń-
sku, ale wystarczy rzut oka na ich twarze, aby 
rozpoznać ich pochodzenie. Dzielnica chińska 
to miejsce zasługujące na wizytę. Dwie naj-
ważniejsze ulice Chinatown to Yaowarat Road 
prowadząca na zachód od Wat Traimit oraz 
Sampheng Lane, która biegnie równolegle do 
Yaowarat na południe. 

Gwarna Yaowarat Road jest główną ulicą China-
town i wyróżnia się ogromnym zagęszczeniem 
złotników. Działają tam dziesiątki sklepów ze 
złoto-czerwonymi szyldami, a oferowane ceny 
są zazwyczaj konkurencyjne. Tajowie kupują 
złoto nie tylko jako biżuterię, ale także formę 
oszczędności na czarną godzinę. Sklepy złotni-
cze chętnie odkupują złoto po kursie dziennym 
za niewielką prowizją. Rejon ten jest również 
znany z chińskich restauracji. Tutaj zjeść można 
zupę „ptasie gniazdo”, dim sum i inne tradycyjne 
przysmaki. W sklepach można zaopatrzyć się 
w  chińskie zioła. Wąska i  gwarna Sampheng 
Lane to popularny pieszy deptak. Warto przejść 
się tą fascynującą ulicą i podziwiać ruch w skle-
pach (głównie odzieżowych i tekstylnych).

Phahurat Bombay Market
W Tajlandii mieszka duża mniejszość indyjska. 
Tamtejsi kupcy podróżowali po całej Azji z Połu-
dniowych Indii i wielu z nich dotarło do Tajlandii. 
Przywozili ze sobą kolorowe tkaniny na sari 
i piękne sukienki do kostek, popularne wśród 

Yaowarat

indyjskich kobiet. Na Phahurat Market przy 
Phahurat Road (ulica równoległa do Yaowarat 
Road na zachód od Chinatown w stronę rzeki) 
zwiedzający znajdą szeroki wybór strojów 
w stylu indyjskim. Na rynku sprzedaje się wszel-
kiego rodzaju tkaniny z czystej, białej bawełny, 
batik i jedwab na poduszki, zasłony, wykładziny 
tapicerskie, garnitury, sukienki i spódnice. Bez 
względu na poszukiwaną tkaninę, guziki lub 
frędzle, znaleźć tam można niemal wszystko. 
Tkaniny są sprzedawane na metry, prosto z beli. 
Ceny są zazwyczaj bardzo niskie.

Targ Phahurat z pewnością zasługuje na wizy-
tę. Kupić tam można nie tylko tkaniny, ale też 
przyprawy. Odwiedzający szybko wyczuwają 
w powietrzu charakterystyczny zapach kadzidła 
i  indyjskiego curry. Warto tu kupić kadzidło, 
które nada mieszkaniu egzotycznej atmosfery. 
Polecamy także wąskie, boczne uliczki, w któ-
rych można nabyć przyprawy, indyjskie specjały, 
artykuły do domu i torebki z tajskiego jedwabiu.
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Rejon Sukhumvit
Ta długa arteria jest główną ulicą Bangkoku. Na 
zakupy wybrać się najlepiej do Soi Nana (od Su-
khumvit 3 do Sukhumvit 24), gdzie czeka tętnią-
cy życiem targ. Liczne sklepy, centra handlowe, 
pasaże, domy towarowe, hotele, mieszkania na 
wynajem, restauracje i kluby nocne sprawiają, 
że Sukhumvit jest jednym z najbardziej popu-
larnych i tętniących życiem rejonów Bangkoku. 
Dzielnica japońska (Sukhumvit 24, Sukhumvit 
33 i  Sukhumvit 55) oraz dzielnica koreańska 
(Sukhumvit 12) pozwalają poznać autentyczne 
smaki Japonii i Korei. 

Rejon Phloen Chit / Pathumwan
Ta główna dzielnica handlowo-biznesowa 
w  Bangkoku nazywana jest także Ratchapra-
song. Położona w samym sercu miasta dzielnica 
ma do zaoferowania liczne domy towarowe, 
centra handlowe, hotele i restauracje, a także 
słynne świątynie hinduistycznych bóstw.

Rejon Pratunam/Phetchaburi Road
Pratunam słynie z niedrogiej odzieży sprzeda-
wanej częściowo na ulicznym rynku, gdzie ne-
gocjacje są na porządku dziennym. Hurtownicy 
zazwyczaj kupują tu modne stroje do swoich 
sklepów, ale turyści przy większych zakupach 
też mogą negocjować ceny hurtowe.

Kilkaset metrów na zachód od Pratunam 
(wzdłuż Phetchaburi Road) znaleźć można 
sprzęt i  akcesoria komputerowe, oprogra-
mowanie i  sprzęt elektroniczny w  niezwykle 
korzystnych cenach. Klienci mogą obejrzeć 
liczne urządzenia elektryczne, a nawet popro-
sić o skonfigurowanie nowego komputera na 
miarę albo naprawę dotychczasowego. 

Banglamphu
W pobliżu rzeki znajduje się gwarny rynek i dziel-
nica handlowa lubiana przez miejscowych za 
liczne promocje. W ciągu ostatnich dwudziestu 
lat na popularności zyskała także Khao San Road, 
gdzie nie brak niedrogiego zakwaterowania dla 
oszczędnych turystów. W ostatnich latach ulica 

Ratchaprasong

zyskała nieco bardziej ekskluzywnego charakteru. 
Choć Khao San Road nie jest długa, jest zawsze 
pełna ludzi z całego świata, oglądających stra-
gany, szukających zakwaterowania, jedzących 
w restauracjach i korzystających z kawiarenek 
internetowych. Można tam kupić używane książki 
i odzież, znaleźć naprawdę tani hotel lub pensjo-
nat lub po prostu usiąść w restauracji na świeżym 
powietrzu i obserwować przechodniów, zgadując, 
skąd pochodzą. Wieczorami na ulicy rozbrzmiewa 
głośna muzyka, a podczas festiwalu Songkran 
nikt nie ujdzie stąd suchy. To przyjazne miejsce 
zdecydowanie zasługuje na wizytę. Strona: www.
khaosanroad.com.

Bo Be Market
Ten słynny targ odzieżowy otwiera się o 10:00 
Leży przy Krung Kasem Road, w pobliżu Saphan 
Khao oraz Wydziału Technicznego i Współpracy 
Gospodarczej na skrzyżowaniu z  Lan Luang 
Road. Sprzedaż jest prowadzona głównie hurto-
wo, więc warto się targować tylko w przypadku 
dużych zakupów.

Pak Khlong Talat
Ten rynek leży przy moście Phra Phuttha Yodfa, 
wzdłuż Chakrawat Road. Słynie z kwiatów: lilii, 
goździków, róż, stokrotek, storczyków i nie tyl-
ko. Sprzedawcy komponują piękne bukiety na 
każdą okazję. Najlepiej przyjść tam wczesnym 
rankiem, aby kupić najpiękniejsze świeże kwiaty 
dostarczane z pobliskich prowincji.

Weekendowy targ Chatuchak
Położony w  pobliżu dworca autobusowego 
w Bangkoku (Mo Chit II) ogromny targ week-
endowy cieszy się popularnością wśród miej-
scowych i zagranicznych kupujących. Otwarty 
w każdy weekend od świtu do zmierzchu, od 
około 7:00 do 18:00. Weekendowy targ Chatu-
chak jest wizytówką Bangkoku. Kupić tam moż-
na niemal wszystko: od odzieży po zwierzęta. To 
prawdziwy raj dla lubiących oglądać i polować 
na okazje. Spotykają się tu także zawodowi 
i amatorscy miłośnicy sztuki i artyści. W środy 
i czwartki odwiedzający mogą zobaczyć i kupić 
wiele gatunków roślin i kwiatów na targu kwia-

Pratunam Pak Khlong Talat
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tów i roślin Chatuchak, który odbywa się w tym 
samym miejscu co targ weekendowy. 

Targ Thewet
Na targowisko można dojechać taksówką 
rzeczną oraz transportem drogowym. Słynie 
z roślin doniczkowych i krzewów, zwłaszcza ze 
storczyków. Po drugiej stronie ulicy działa rynek 
ze świeżymi rybami, warzywami, owocami 
i pysznym jedzeniem. Najlepiej odwiedzić go 
późnym rankiem lub wczesnym popołudniem. 

Targ Lang Krasuang
Za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych można 
znaleźć sklepy z atrakcyjnymi artykułami z dru-
giej ręki, takimi jak stare aparaty fotograficzne, 
maszyny do pisania, instrumenty muzyczne, 
radia i wszelkiego rodzaju urządzenia elektrycz-
ne. Wypada się targować.

Woeng Nakhon Kasem
Znany szerzej jako „Targ złodziei”. Leży między 
Yaowarat Road i Charoenkrung Road i oferuje 
antyki, tajskie i chińskie dzieła sztuki, wyroby 
z porcelany, mosiądzu i miedzi, a także meble 
inkrustowanych masą perłową. Negocjacje ceny 
obowiązkowe.

ŻYCIE noCnE
Wieczorem, gdy zamyka się większość miejskich 
atrakcji, lecz odwiedzający jeszcze nie chcą 
kłaść się spać, warto odwiedzić puby, kluby, 
lokale z karaoke oraz bary. Sukhumvit Road, Si-
lom Road, Thong Lo Road, Ekkamai Road, Khao 
San Road, Ratchadaphisek Road oraz Asiatique 
the Riverfront to rejony, gdzie można znaleźć 
gwarne kluby i  bary. Posłuchać tam można 
zarówno jazzu na żywo, jak i hip-hopu.

 

Weekendowy targ Chatuchak

TRanSPoRT
Kolej
Dworzec Główny nazywa się Hua Lamphong. 
Temu pięknemu, 100-letniemu budynkowi 
nadano kształt łuku. Włoski architekt, który 
zaprojektował stację, był również odpowie-
dzialny za marmurową salę tronową Ananda 
Samakhom. Hua Lamphong służy za węzeł 
komunikacyjny różnych linii kolejowych, które 
łączą Bangkok z innymi prowincjami Tajlandii. 
Informacji udziela punkt obsługi Kolei Państwo-
wej w Tajlandii. Tel. 0 2220 4567, 1690. Strona: 
www.railway.co.th

Autobusy
W  Bangkoku dostępne są dwa rodzaje auto-
busów: klimatyzowane i  nieklimatyzowane. 
Autobusy i mikrobusy klimatyzowane są nie-
wiele droższe niż zwykłe autobusy bez klima-
tyzacji. Autobus kursują regularnie od 5:00 do 
23:00. Mapa tras autobusowych jest dostępna 
w  większości hoteli, księgarniach oraz biurze 
TAT na Phetchaburi Road. Strona: www.bmta.
co.th. Więcej informacji pod numerem 1184.

Metro
System metra (MRTA) łączy wiele największych 
atrakcji turystycznych z dzielnicami mieszkalny-
mi, targowiskami i dzielnicą biznesową. Składy 
kursują codziennie od 6 rano do północy. Więcej 
informacji na stronie www.bangkokmetro.co.th.

Kolejka BTS
Bangkok Mass Transit System (BTS) zapewnia 
bezpieczne, tanie i szybkie przejazdy do popu-
larnych dzielnic Bangkoku. System działa bar-
dzo sprawnie, a stacje i pociągi są nieskazitelnie 
czyste. Dostępne są dwie linie przecinające 
się na placu Siam. Jest to najlepszy sposób na 

uniknięcie korków i  zanieczyszczenia. Składy 
kursują codziennie od 6 rano do północy. Wię-
cej informacji na stronie www.bts.co.th. Tel.: 0 
2617 6000.

Kolejka na lotnisko
Kolejka Airport Rail Link kursuje z  centrum 
Bangkoku na lotnisko Suvarnabhumi. Dostępne 
są dwie trasy: linia ekspresowa („Express Line”), 
który pozwala dotrzeć z Bangkok City Air Terminal 
(stacja Makkasan) na stację Suvarnabhumi w 15 
minut. Kursuje codziennie od 6:00 do północy. 
Drugą linią jest linia miejska („City Line”), która 
kursuje ze stacji Phayathai do stacji Suvarnabhumi 
i zatrzymuje się po drodze na 6 stacjach. Linia tak-
że kursuje od 6:00 do północy. Więcej informacji 
na stronie: http://airportraillink.railway.co.th.

Taksówki
Taksówki hotelowe mają stałe cenniki. Taksówki 
uliczne z taksometrami naliczają 35 bahtów za 
pierwsze dwa kilometry, a następnie 5 bahtów 
za każdy kolejny. Tel. 1661, 1681.

Kolejka BTS
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Połączenie kolejowe z lotniskiem

Taksówki rzeczne
Nietypowe, ale bardzo praktyczne taksówki 
rzeczne kursują po rzece Menam. Niektóre 
przemierzają rzekę w poprzek (jak promy), zaś 
inne kursują między licznymi pomostami na 
obu brzegach rzeki i dopływają aż do północ-
nych przedmieść Nonthaburi. Strona: www.
chaophrayaboat.co.th. 

Tuk-tuki
Te trójkołówki to popularny środek transportu 
na krótkich trasach. Cenę należy negocjować 
przed rozpoczęciem kursu. Nie są dużo tańsze 
od taksówek, ale ich nietypowość jest najwięk-
szą atrakcją.

Moto-taksówki
Bangkok jest bardzo ruchliwym, wiecznie za-
korkowanym miastem, więc każdy chce dotrzeć 
do celu jak najszybciej. To sekret popularności 
moto-taksówek. Opłata za przejazd zależy 
od odległości, ale jest prawie taka sama jak 
taksówki.

gŁÓWnE WYDaRZEnIa
Oprócz obchodzonych w  całym kraju świąt, 
w tym buddyjskich, Bangkok organizuje wiele 
dorocznych wydarzeń, takich jak:

Tajsko-chiński festiwal noworoczny
Chiński nowy Rok (styczeń lub luty)
Dzielnica chińska przy Yaowarat Road
Polecamy powitanie chińskiego Nowego Roku 
w  największej chińskiej dzielnicy w Tajlandii. 
Obchody skupiają się przy Yaowarat Road (tzw. 
Złotej Ulicy, Krainie Syjamskiego Smoka). Warto 
obejrzeć piękne dekoracje, podziwiać chińskie 
parady kulturowe oraz posmakować licznych 
dań kuchni chińskiej dostępnych w  znanych 
restauracjach. Obchody obejmują także pokazy 

mody przedstawiające starożytne chińskie stro-
je z różnych regionów. Sklepy złotnicze oferują 
piękne pamiątki. Warto też poznać chińską kine-
matografię. Strona: www.tourismthailand.org. 

Festiwal Songkran w Bangkoku
13-15 kwietnia 
Ratchadamnoen avenue, khao San 
Road, Phra athit Road, bang Lamphu, 
Park Santi Chai Prakan, Sanam Luang 
oraz świątynie przy Rattanakosin Royal 
Square
Songkran ucieleśnia tradycyjnie tajskie warto-
ści kulturowe. Songkran to tradycyjny rytuał 
oczyszczania, aby rozpocząć Nowy Rok tylko 
z tym, co jest dobre i czyste. Strona: www.song-
kran.net, www.tourismthailand.org. 

Królewska Ceremonia Orki
Początek maja
Sanam Luang 
Co roku w Sanam Luang odbywa się bramińska 
ceremonia oficjalnego rozpoczęcia uprawy ryżu 
z udziałem Jego Wysokości Króla.

Festiwal wyprzedaży 
„Amazing Thailand”
Czerwiec – sierpień 
Domy towarowe, hotele, restauracje 
i atrakcje turystyczne w całym kraju
Miłośnicy zakupów powinni odwiedzić Tajlan-
dię od czerwca do sierpnia. Podczas wyprzeda-
ży można kupić odzież i akcesoria renomowa-
nych marek z całego świata oraz nowe kolekcje 
tajskiego rękodzieła i dekoracje do domu. Na 
wyprzedażach można także kupić wyroby 
z tajskiego jedwabiu. Piękne, ludowe i ręcznie 
wytwarzane tkaniny przyniosą dużo radości 
nowym nabywcom. Sprzęt sportowy, odzież 



36 37Bangkok Bangkok

 
 
Breed 5 mm

 
 
Breed 5 mm

sportowa oraz urządzenia elektryczne są także 
dostępne w  atrakcyjnych cenach. W  trosce 
o wygodę odwiedzających dostępne są różne 
usługi dodatkowe, mające zapewnić luksusowe 
warunki podczas zakupów. Na gości czekają 
liczne hotele, apartamenty, restauracje serwują-
ce kuchnie świata, parki rozrywki, biura podróży 
i nie tylko. Strona: www.tourismthailand.org. 

Urodziny Jej Wysokości Królowej
12 sierpnia
W całym kraju 
Po tradycyjnym rozdawaniu jałmużny w  go-
dzinach porannych rozpoczyna się ogromny 
festiwal muzyki i  kultury w  Sanam Luang 
w Bangkoku, aby uczcić urodziny Jej Wysokości 
Królowej. Uczestnicy zachwycają się dekoracja-
mi wzdłuż Ratchadamnoen Avenue. Strona: 
www.tourismthailand.org. 

Dzień Chulalongkorna
23 października
Pomnik króla Ramy V Wielkiego na koniu
Obchodzone 23 października przy pomniku 
króla Chulalongkorna (1860 - 1910) święto 
przypomina króla, który zniósł niewolnictwo, 
uratował kraj przed kolonizacją i go zmoderni-
zował. Strona: www.tourismthailand.org. 

Festiwal Songkran w Bangkoku

Festiwal Loi Krathong 
noc pełni księżyca w 12. miesiącu
księżycowym
Rzeka Menam
Podczas obchodów można podziwiać procesję 
oświetlonych łodzi, tradycje Loi Krathong oraz 
oświetlone budynki i zabytki po obu stronach 
rzeki. Strona: www.loikrathong.net, www.touri-
smthailand.org.

Maraton w Bangkoku
Listopad 
Sanam Chai Road (przy Wielkim Pałacu)
Maraton rozpoczyna się na Sanam Chai, naprze-
ciw Pałacu Królewskiego, a jego trasa mija wiele 
fascynujących atrakcji turystycznych. Bieg dzieli 
się na 4 kategorie z podziałami na grupy wieko-
we. Dostępne dystanse to 42,185 km, 21,10 km 
(półmaraton), 10,55 km (ćwierćmaraton) oraz 5 
km (mini maraton). Strona: www.bkkmarathon.
com, www.tourismthailand.org.

 Urodziny Jego Wysokości Króla 
5 grudnia 
W całym kraju
Tego dnia Tajowie obchodzą urodziny uko-
chanego władcy. Po tradycyjnym rozdawaniu 
jałmużny w  godzinach porannych następuje 
ogromny festiwal muzyki i  kultury w  Sanam 
Luang w Bangkoku, aby uczcić urodziny Jego 
Wysokości Króla. Uczestnicy zachwycają się 
dekoracjami wzdłuż Ratchadamnoen Avenue. 
Strona: www.tourismthailand.org. 

Trooping of the Colours
Początek grudnia
Royal Plaza
Elitarna gwardia królewska przysięga wierność 
monarsze podczas kolorowej ceremonii na 
Royal Plaza.

Noworoczne odliczanie w Bangkoku
31 grudnia / 1 stycznia 
bangkok i okolice
Pożegnać stary rok i powitać nowy warto w taj-
skim stylu, wypowiadając noworoczne życzenia 
w  9 symbolicznych miejscach. Strona: www.
tourismthailand.org.
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SaMUT PRakanMuzeum Erawan

Phra Samut Chedi

Prowincja Samut Prakan jest nazywana także 
Pak Nam. Leży u  ujścia rzeki Menam, zaled-
wie 25 kilometrów na południe od Bangkoku 
i można do niej łatwo dotrzeć autobusem lub 
taksówką. Dogodny dojazd zapewnia klima-
tyzowana linia 511 (trasa: Pinklao-Pak Nam), 
która biegnie wzdłuż Ratchadamnoen Avenue 
i Phetchaburi Road na początku trasy.

gŁÓWnE aTRakCJE
Królewskie Muzeum Marynarki Wojennej
Muzeum znajduje się naprzeciw Akademii 
Marynarki Wojennej, 10 km od skrzyżowania 
Bang Na na Sukhumvit Road. Jest otwarte co-
dziennie od 9:00 do 16:00 i pozwala podziwiać 
modele barek z  królewskiej procesji, a  także 
wyposażenie i przybory używane na okrętach 
wojennych. Tel. 0 2394 1997. Strona: www.navy.
mi.th/navalmuseum.

Phra Samut Chedi
Naprzeciw ratusza znajduje się niezwykła biała 
pagoda, potocznie zwana „Phra Chedi Klang 
Nam” (co oznacza „Czedi w  środku wody”). 
Nazwa wywodzi się od pierwotnej lokalizacji 
pagody na wyspie w pobliżu ujścia rzeki. Pa-
goda przyciąga turystów, zwłaszcza podczas 
dorocznych październikowych obchodów 
trwających zazwyczaj dziewięć dni.

Starożytne miasto
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Wybrzeże Bang Pu

Starożytne miasto
Ten rozległy skansen leży na wysokości 33 
kilometra na autostradzie Sukhumvit. Czynny 
jest codziennie od 8:00 do 17:00. Podziwiać tu 
można repliki w skali niemal 1:1 gmachów reli-
gijnych, pomników i budynków z całej Tajlandii. 
Tel. 0 2709 1644-5, 0 2323 9253. Strona: www.
ancientcity.com.

Muzeum Erawan
Muzeum jest położone przy Sukhumvit Road 
(stara trasa) między skrzyżowaniem Bang Phli i Pak 
Nam. Mieści antyki i dziedzictwo kulturowe, które 
ma zadanie zachować dla przyszłych pokoleń. Era-
wan (trzygłowy słoń) jest pierwszą wolno stojącą 
rzeźbą świata wykonaną w charakterystycznej 
technice metalurgicznej. Muzeum jest otwarte 
codziennie od 8:00 do 17:00 (ostatnie zwiedzanie 
z przewodnikiem o 17:00). Tel. 0 2371 3135-6. 
Strona: www.erawan-museum.com.

Bueng Tako
Klub Tako to miejsce dla miłośników spor-
tów wodnych, takich jak narciarstwo wodne 
i windsurfing. Czynne od 12:00 do 18:00 w dni 

powszednie i od 10:00 do 18:00 w weekendy. 
Tel. 0 2316 7809-10.

Wybrzeże Bang Pu
Około 10 kilometrów od miasta, przy Sukhumvit 
Road znaleźć można molo rozciągające się nad 
błotnistą plażą. Chodnik zachwyci miłośników 
nadmorskiej atmosfery, którzy chętnie obser-
wują morskie ptaki i chcą posmakować owoców 
morza w pobliskich restauracjach.

Farma krokodyli Samut Prakan
Położona blisko Tambon Ban Thai farma jest 
zamieszkana przez ponad 60 000 słodkowod-
nych i  morskich krokodyli. Mini zoo pozwala 
podziwiać ekscytujące pokazy z  opiekunami 
tych niebezpiecznych zwierząt. Farma jest 
otwarta codziennie od 7:00 do 18:00. Tel. 0 2703 
4891-5, 0 2703 5144-8.

Pływający targ Bang Namphueng 
Położony w Amphoe Phra Pradaeng pływający 
targ to miejsce pracy Tajów i  Monów. Goście 
zachwycą się bogatym wyborem lokalnych 
potraw i deserów, które są sprzedawane z dłu-
gich łodzi. Najbardziej znanym owocem z Bang 

Namphueng jest mango Nam Dok Mai. Nam 
Dok Mai to gatunek mango o aromatycznym 
zapachu i słodkim smaku. Goście chętnie wybie-
rają się na wycieczkę statkiem, aby obserwować 
życie toczące się przy kanale. Można nawet wy-
nająć łódkę wiosłową. Targ jest otwarty w każdy 
weekend od 7 rano do popołudnia.

gŁÓWnE WYDaRZEnIa
Festiwal Songkran w Phra Pradaeng 
kilka dni po święcie Songkran (13 kwi-
etnia)
amphoe Phra Pradaeng 
Festiwal Songkran w Phra Pradaeng, wcześniej 
znany jako „Festival Songkran Pak Lat” zachwyca 
kolorową procesją Songkran zorganizowaną 

Festiwal Songkran w Phra Pradaeng
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przez Monów mieszkających w Phra Pradaeng. 
Widzowie uwielbiają procesje na platformach 
oraz korowód ptaków i  ryb. Warto obejrzeć 
egzotyczną grę „Saba”, rozgrywaną przez po-
tomków Monów. Na uwagę zasługują także 
wybory Miss i Mistera. Strona: www.songkran.
net, www.tourismthailand.org.

Festiwal Yon Bua
Organizowany przez mieszkańców Bang Phli 
Festiwal Yon Bua (czyli festiwal rzucania lotosu) 
to tradycyjny dzień dobrych uczynków, przy-
padający na 14. dzień jedenastego miesiąca 
księżycowego (zazwyczaj październik). Tłumy 
rzucają lotosy na łódź z  wizerunkiem Buddy, 
która czasem jest pokryta kwiatami aż po 
głowę posągu.

Jak DoTRZEĆ
Samochodem
Należy jechać wzdłuż Sukhumvit Road lub 
autostradą 303. Odległość od Bangkoku do 
Samut Prakan wynosi zaledwie 29 kilometrów.

Autobusem
Klimatyzowane autobusy (przewoźnik BMTA 
Bangkok Mass Transit Authority): linia 2 (trasa: 
Sam Rong - Pak Khlong Talat), linia 6 (trasa: 
Pak Kret - Phra Pradaeng); linia 7 (trasa: Sam 
Rong - Tha Phra), linia 8 (trasa: Pak Nam - Tha 
Ratchaworadit), linia 11 (trasa: Pak Nam - Khon 
Song Sai Tai), linia 13 (trasa: Rangsit - Pu Chao 
Saming Phrai), linia nr 23 (trasa: Sam Rong - 
Thewet drogą ekspresową), linia 25 (trasa: Pak 
Nam - Tha Chang), linia 102 (trasa: Pak Nam 
- Chong Nonsi), linia 126 (trasa: Nonthaburi - 
Sam Rong), linia 129 (droga ekspresowa – Uni-
wersytet Kasetsart - Sam Rong), linia 142 (trasa: 

Wat Lau - Samut Prakan), linia 145 (trasa: Suan 
Chatuchak - Samut Prakan).

Dostępne są także nieklimatyzowane autobusy: 
linia 2 (trasa Sam Rong - Pak Khlong Talat), linia 
6 (trasa: Phra Pradaeng - Bang Lamphu), linia 13 
(trasa: Rangsit - Phu Chao Saming Phrai), linia 
20 (trasa: Pom Phra Chun- Tha Nam Din Daeng), 

linia 23 (trasa: Sam Rong – Thewet przez drogę 
ekspresową), linia 25 (trasa: Pak Nam - Tha 
Chang), linia 45 (trasa: Sam Rong - Ratchapra-
song), linia 82 (trasa: Phra Pradaeng - Bang Lam-
phu), linia 102 (trasa: Pak Nam - Chong Nonsi), 
linia 116 (trasa: Samrong - Sathon), linia 129 
(trasa: Uniwersytet Kasetsart - Sam Rong przez 

drogę ekspresową), linia 138 (trasa: Chatuchak 
- Phra Pradaeng przez drogę ekspresową), linia 
145 (Suan Chatuchak - Pak Nam).

Festiwal Yon Bua
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