
Barma: Za pokladmi juhovýchodu Ázie
Najobľúbenejšou a  najnavštevovanejšou 
krajinou juhovýchodu Ázie je určite Thajsko. 
V  podstate každý, kto sa vyberie do tohto 
kúta sveta prvýkrát, ide najprv sem, lebo 
Thajsko je svojimi pamiatkami, prírodou 
a najmä turistickou infraštruktúrou ideálnou 
destináciou aj pre menej skúsených cesto-
vateľov. Tí skúsenejší však hovoria, že to naj-
krajšie a najzaujímavejšie nájdete u thajské-
ho suseda, v  Mjanmarsku, ktoré poznáme 
skôr pod starším názvom Barma. Tak prečo 
nespojiť návštevu obidvoch krajín, resp. za-
čať a skončiť v Bangkoku a medzitým pre-
cestovať Mjanmarsko.

KRAJINA ÚSMEVOV
Mjanmarsko je považované za jednu z najta-
jomnejších krajín tejto časti sveta, a to aj pre-
to, že bolo dlhé roky pre turistov v podstate 
uzavreté. Postupne však začína svetu sprí-
stupňovať niektoré svoje časti. Zvyšok na 
špeciálne povolenie alebo vôbec. No ľudia, 
ktorých tu stretnete, sú usmiatí, dobrosr-
deční a žiari z nich pozitívna energia. Bránou 
do nej je Rangún, bývalé hlavné a najväčšie 
mesto krajiny. Tu si treba určite pozrieť so-
chu obrovského ležiaceho Budhu a kráľov-
ské jazero s plávajúcimi člnmi. Tiež pagodu 
Shwedagon, jednu z najkrajších cirkevných 
pamiatok na svete, ktorá je symbolom kra-
jiny a  je nazývaná aj perlou Mjanmaru. Zla-
tá stupa má na sebe približne 50 ton zlata 
a  navyše je vykladaná drahými kameňmi. 

Každý z obyvateľov krajiny dúfa, že toto ma-
gické miesto aspoň raz v živote navštívi.
Z Rangúnu sa možno pohodlne letecky pre-
sunúť do Baganu, ktorý je so svojimi chrá-
mami považovaný za jeden z  neoficiálnych 
divov sveta. Od 11. do 13. storočia, keď 
bol Bagan hlavným mestom Mjanmarska, 
tu vládcovia postavili tisícky veľkých stúp 
a chrámov, z ktorých mnohé stoja dodnes. 
Najskôr tu treba navštíviť farebný trh Nyau-
ongOu, kam každý deň prichádzajú miest-
ni obyvatelia nakupovať a predávať čerstvé 
výrobky a iný tovar. Potom pokračovať pre-
hliadkou zlatej stupy pagody Shwezigon. 
K veľmi zaujímavým bodom návštevy patrí aj 
prezretie si tradičnej lakovne a, samozrejme, 
si treba pozrieť aj chrám Ananda, ktorý je 
považovaný za jeden z najkrajších chrámov 
na juhovýchode Ázie. Chodí sa sem najmä 
pre nezabudnuteľný západ slnka. Tí, ktorí ho 
zažili, tvrdia, že je vôbec jeden z najkrajších 
na svete. Ďalším miestom, ktoré treba v Bar-
me navštíviť, je Mandalay, posledné kráľov-
ské hlavné mesto pred pripojením k Británii 
v  roku 1885. Múr Kráľovského paláca ob-
kolesený vodnou priekopou je jednou z naj-
krajších pamiatok. Zažiť tu možno aj veci, 
ktoré naozaj bežne nevidíte. Napríklad obed 
v  budhistickom kláštore Mahagandayon, 
ktorého sa denne zúčastňuje vyše tisícka 
mníchov. V Mahamuni je zase socha Budhu 
pokrytá zlatými plátkami a za návštevu stoja 
aj miestne remeselnícke dielne.

Ako kontrast k  mystickej Barme je potom 
návšteva Bangkoku, mnohomiliónovej met-
ropoly s  nekonečnými možnosťami na ná-
kupy a 24-hodinovú zábavu, ale aj krásny-
mi budhistickými pamiatkami, kde človek 
v  chrámoch nájde aj oázy pokoja v mega-
rušnej metropole.

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
Najlepšie nákupy. Najobľúbenejším miesto 
na nákupy je v  Mjanmarsku trh Bogyoke-
Aung v Rangúne. Je známy svojou koloniál-
nou architektúrou a dostať tu všetko možné. 
Remeselnícke výrobky, umelecké diela aj 
bežné trhové veci. Čulo tu funguje aj čierny 
trh s devízami, na bankomaty tu zabudnite.
Najslávnejšie chrámy. Keď už je človek 
v  Bangkoku, rozhodne si nemôže nechať 
ujsť návštevu najznámejších pamiatok. Tými 
sú Kráľovský palác, ktorý sa skladá z viace-
rých budov: Pohrebný palác, Prijímací palác, 
Trónna sála, Korunovačná sála, Kráľovský 
hosťovský dom a  krásny chrám Smarag-
dového Budhu Wat Phra Kaew. Wat Po je 
najrozsiahlejší chrám Bangkoku, známy aj 
ako domov thajských masáží, nachádza sa 
tu socha Ležiaceho Budhu. Wat Traimit je 
domovom grandiózneho Zlatého Budhu.
Najväčšia kniha sveta. Chcete vidieť, ako 
vyzerá najväčšia kniha sveta? V tomto prípa-
de myslíme nie doslovne, ale v prenesenom 
význame. Je za ňu považovaná unikátna pa-
goda Kuthodaw v Mandalay.

Viac info na: www.satur.sk/trend

PUKET ZA PÁR DNÍ
9-dňový poznávací zájazd 
7x ubytovanie s raňajkami,  
2x obedy, transfery, vstupy, 
výlety, sprievodca
Termín: 26. 2. – 6. 3.; 23. 4. – 1. 5.
Cena: od 979 EUR

THAJSKO – MJANMARSKO
11-dňový poznávací zájazd 
9x ubytovanie s raňajkami,  
transfery, prelety, plavby loďou, 
vstupy, sprievodca 
Termín: 24. 2. – 7. 3.; 14. 10. – 24. 10.
Cena: od 2 169 EUR

BANGKOK A OKOLIE
10-dňový poznávací zájazd 
8x ubytovanie s raňajkami,  
4x obedy, transfery, vstupy,  
sprievodca 
Termín: 21. 5. – 30. 5.; 29. 10. – 7. 11.
Cena: od 1 258  EUR


