
Thajsko + Kambodža s Nesměňkou 

KOH LANTA & ANGKOR WAT  
BŘEZEN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaný termín:1.- 14. březen (termín odletu a návratu se může lišit plus mínus  

1 až 2 dny, dle zajištění letenek). Předpokládaná délka pobytu v Kambodži  3-4 noci, v  Bangkoku 1-2 dny. 

 

Cena: Cca 40 000,- Kč za osobu   

  



Cena zahrnuje letenky, transfer autem na ostrov a zpět, ubytování na Koh Lantě,  

v Kambodži a v Bangkoku.  

Nezahrnuje cestovní pojištění a dopravu po Bangkoku a Kambodži  

 

Kontakt  

Jana Soukupová, +420 605 339 338 

soukupova.nesmenka@centrum.cz,  

www.nesmenka.mysteria.cz 

O ostrově KO LANTA 

„ Jeden z posledních nedotčených přírodních rájů v Andamanském moři.“ 

Koh Lanta byl dlouho zapomenutý ostrov, i dnes se zde můžete procházet po pláži a při troše štěstí nepotkáte 

člověka. Centrální částí ostrova se táhne krásný národní park. Koh Lanta je rájem pro potápěče, patří mezi Top 

10 lokalit k potápění. Přežívají zde stromy, jež můžete vidět už jen v deštných brazilských pralesech. Obyvatelé 

ostrova jsou mírumilovní a srdeční. Ostrov nabízí i mnoho sportovních aktivit jako horolezectví, pěší turistiku, 

bivakování v džungli, jízdu na slonech a ve zdejším chrámu můžete meditovat s místními budhistickými 

mnichy. Na Koh Lantě je téměř každý den vidět nádherný západ slunce. 

Ubytování na Koh Lantě 

V luxusních vilách. Každá disponuje dvěma ložnicemi s vlastní WC, koupelnou a klimatizací. Ve vile je 

k dispozici prostorná a vybavená kuchyně, terasa a možnost využití bazénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doprava 

Letecky z Prahy do Bangkoku a dále Bangkok – Krabi – s vnitrostátní leteckou společností, transfer autem 

letiště Krabi – Koh Lanta. 

Délka pobytu na ostrově Ko Lanta cca 7 dní.  

Po cca 7 dnech letecky přesun do BKK a pak do Kambodže - historického města Siem Reapu, které je 

výchozím místem do paláců a chrámů Angkor. 

Ze Siem Reapu odlet do BKK kde dle odletu do Prahy strávíme 1-2 noci. 

 

Stravování 

Každý si zajišťuje individuálně. Případně se mohou domluvit skupinky ubytované společně v jedné vile na 

společném stravování. Trhy a nákupní zóna je nedaleko od vily a nabízí pestrou nabídku za velmi přijatelné 

ceny, naleznete zde i typické thajské restaurace. 

Doprava po ostrově  

Typickým thajských tuk-tukem za nízké ceny, popř. taxi či pronajatým vozem.  

Tipy na výlety a aktivity 

• Návštěva sloní či hadí farmy. 

• Prohlídka budhistického chrámu na severu ostrova – zde bychom se pokusili domluvit např. společnou 

meditaci s mnichy a jejich požehnání. 

• Projížďka na slonu a pěší turistika džunglí. 

• Potápění a šnorchlování  - v blízkosti ostrova je jedna z nejatraktivnějších lokalit světa. Korálový útes 

Hin Daeng, Hin Muang, kde můžete spatřit manty, žraloky, barakudy, želvy a spoustu tropických ryb. 

• Adrealinový průlez místními jeskyněmi, které jsou ukryty hluboko v džungli. 

• Kayaking – proplouvání na kajaku mezi mangrovníky. 

 

Thajské masáže 

Určitě také nezapomeňte využít  možnosti pravých thajských masáží, 

které Vám poskytnou masérky na většině pláží za velmi příznivé ceny. 

 

 

 



Pláže  

 

Pláž Klong Khong je vzdálená cca 350m a využívá se při přílivu, 

z dalších pláží doporučujeme např. Long Beach, Ba Ka Tiang Beach.  

Na ostatní menší pláže je možné dojet tuk-tukem. 

 

 

 

Bangkok 

Město andělů, město tisíce kanálů  neřesti  nebo také město plné luxusu, 

nádherných památek, město co nikdy nespí. Prostě absolutně úchvatná 

metropole! 

Ubytování v hotelu střední kategorie přímo v centru Bangkoku. 

Tipy na nejzajímavější pamětihodnosti: 

• Wat Suthat - chrám původně postaven pro mohutného 8 metrového Budhu Phra To. Zde najdete 

neobvyklé sochy a výjevy z Buddhových posledních životů včetně nádherných fresek. 

• Mramorový chrám  (Wat Benchamabophit) - jeden z nejmodernějších chrámů Bangkoku postavený z 

bílého italského kararském mramoru s třívrstvou střechou. Jedná se o opravdový unikát moderní thajské 

architektury. Nechybí zde ani sochy Buddhy, celkem je zde 33 originálů a 20 kopií. 

• Královský palác (Grand Palace) - komplex Velkého paláce byl založen v roce 1782 po nástupu krále 

Ramy I. V tomto areálu najdeme nejen královskou rezidenci a trůnní sály, ale také slavný chrám 

smaragdového Buddhy.  

• Chrám ležícího Buddhy (Wat Pho) - obrovská 46 metrů dlouhá a 15 m vysoká socha ležícího Buddhy 

znázorňuje umírajícího Buddhu v pozici, kdy dosáhl nirvány. Chodidla jsou ozdobena perleťovými 

intarziemi se 108 znameními Buddhy. Návštěvníci, kteří vhodí do každé ze 108 bronzových misek 

minci, získají zvláštní buddhistické zásluhy. 

• Výlet po kanálech řeky Chao Prhaya - uvidíte Bangkok z jiného úhlu. Dozvíte se jak je důležitá řeka 

v Bangkoku, která funguje jako dopravní tepna, zásobárna vody  

a prohlédnete si typické domky na kůlech.  

•  

•  

•  

 

 



 

Program 

Jana Soukupová   

V ranních hodinách budeme protahovat a posilovat naše svaly a klouby. Budeme cvičit jógové ásany, pracovat 

s pánevním dnem, cvičit cviky L. Mojžíšové a naučíme se prvkům z různých druhů masáží. Povíme si něco o 

aromaterapii. J.S. je cvičitelka, absolventka semináře zdravotní tělovýchovy, školení cvičení podle L. 

Mojžíšové, absolvovala kurzy cvičení s pánevním dnem, a kurzy jógy. Je masérka a organizátorka Nesměňky.  

Jára Vaculík  

Hudební skladatel muzikant z divadla Sklep. Hra na klávesy, djembe a strunné nástroje, znalec Koh Lanty. a 

navštívil Angkor již 6x. Zabývá se studiem vlivu vlnění a zvuků na organismus a muzikoterapií, organizuje 

dílny hry na djembe a percusní nástroje pro děti, dospělé i seniory včetně léčebných seminářů pro nevidomé. 

Cena programu na celou dobu pobytu:  1 800,- Kč za osobu  

 

KAMBODŽA - Siem Reap 
Siem Reap je hlavní město stejnojmenné provincie v Kambodži a je branou do Angkoru, 

středověkého města vybudovaného v 9.–13. století vládci Khmerského impéria. Samotný název 

města znamená doslovně „porážka Thajska“. Místo tak bylo pojmenováno jako připomínka dávné 

vítězné bitvy Khmerů s thajskou armádou. 

Město je vzdálené cca 50min. od archeologického centra a chrámu Angor Watu, Angkor Thomu, Ta 

Prohm,, Bayon Temple, Banteay Srei.... 

Zajímavost: Kambodžský král jako jediný monarcha na světě ovládá češtinu. Česky mluví i mnoho 

Kambodžanů, kteří u nás vystudovali.... 

 

 

Angkor Wat 

Chrám Angkor Wat  a komplex chrámů Angkoru je jedna z nejcennějších kulturních památek v 

Jihovýchodní Asii. Jedinečný náboženský komplex, který svou velikostí (cca 3000 km 2) nemá 

obdoby je právem zapsán na Seznam sv ětového d ědictví UNESCO . Toto politické, společenské a 

duchovní centrum Khmérské říše bylo v době jejího vrcholu jedním z nejrozsáhlejších měst na světě 

vůbec, kde v době největšího rozkvětu žilo až milion obyvatel. 



 

Angkor Thom 

Chrám Angkor Thom   byl postaven na přelomu 11. a 12. století  jako odpověď na vyplenění 

předcházejícího hlavního města Khmerské říše Čamy. Podle odhadů tady (a v blízkém okolí) žilo v 

době největší slávy okolo milionu lidí  – v době, kdy evropská „velkoměsta“ měla desítky tisíc 

obyvatel… 

Bayon -  je starý kamenný chrám na území současné Kambodže, jeden z nejslavnějších chrámů 

zachovaných z doby Angkorské říše. Byl postaven na přelomu 12. a 13. století, v době vlády 

Džajavarmana VII., jakožto ústřední chrám hlavního města – Angkor 

Ta Prohm 

Ohromná stavba v ruinách z 12. století se nalézá poblíž opevněného Angkor Thomu , na 

levém břehu řeky Siem Reap. Její kouzlo pro návštěvníky spočívá především v tom, že 

zůstala ponechána tak řka ve stejném stavu, v jakém byla nalezena . Stavby se 

staly kořistí mohutných strom ů, jejichž kořeny vrostly mezi rozpadající se stěny. 

Původně mělo jít o buddhistický klášter a mělo tu žít více než 12 tisíc mnichů a 615 

chrámových tanečníků. Tři vnitřní nádvoří jsou obklopena třemi galeriemi, uprostřed každé 

hrany jsou vstupní pavilony. V centru komplexu se nalézá ústřední svatyně se zbytky věží. 

Celkový dojem ze staveb samých trochu znesnadňuje fakt, že částečně splývají s bujnou 

vegetací, i to, že se tu vyskytuje mnoho dalších pavilonů, věží a svatyň, které neumožňují 

přehledný pohled. Přesto jde o jedno z nejpůsobivějších míst Angkoru.  


