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Τ αϊλάνδη ή Prathet Thai σημαίνει, χώ-
ρα των ελευθέρων, αυτό το όνομα δεν 
είναι τόσο γνωστό, όσο το παρωνύμιο 

«χώρα των χαμόγελων». Οι επισκέπτες στηv 
Ταϊλάνδη εντυπωσιάζονται από τα χαμόγελα 
των πολιτών. Οι Ταϊλανδοί έχουν καταφέρει 
να ονομάσουν δεκατρία διαφορετικά είδη 
χαμόγελων, που αντιστοιχούν σε μια μεγάλη 
γκάμα συναισθημάτων.

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης είναι η Μπανγκόκ 
ή όπως την αποκαλούν οι Ταϊλανδοί Κρουνγκ Τρεπ 
ή Πόλη των Αγγέλων. Η πτήση από την Αθήνα 
διαρκεί δέκα ώρες χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. 
Η σύγχρονη πόλη είναι χαώδης, εντελώς αστι-
κή με απερίγραπτη κίνηση στους δρόμους αλ-
λά παράλληλα ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Ο ι-
στορικός και πολιτιστικός πυρήνας είναι το νησί 
Ρατανακοσίν που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη 
που σχηματίζει ο ποταμός Τσάο Πράγια. 

Το πιο εκθαμβωτικό αξιοθέατο της πόλης είναι 
το Βατ Πρα Καέο (Ο ναός του χρυσού Βούδα), 
με το παρακείμενο Μεγάλο Παλάτι. Οι χώροι τό-
σο του ναού όσο και του παλατιού είναι γεμά-
τοι από επιμέρους κτίρια και ιερά οικοδομήμα-
τα, το σύνολο των οποίων αποτελεί ταυτόχρονα 
ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό λεξικό της χώρας. 
Στο χώρο του βασιλικού ναού υπάρχει ένας κό-
σμος από αστραφτερούς χρυσούς πυργίσκους 
και εκκεντρικά διακοσμημένα περίπτερα, τα ο-
ποία φυλάει μια κουστωδία φανταχτερών μυθο-
λογικών πλασμάτων.

Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Βατ Πο ή αλλιώς 
ο Ναός του Ξαπλωμένου Βούδα. Ο ναός περι-
έχει υπέροχα θρησκευτικά κτίσματα, βραχόκη-
πους, πρωτότυπα αγάλματα, ζωγραφισμένα κω-
δωνοστάσια, σπουδαία chedi και φυσικά το ά-
γαλμα του ναού, τον Ξαπλωμένο Βούδα (μήκους 
46 μέτρων). Ενδιαφέρουσες είναι οι παραστά-
σεις από ένθετο φίλντισι που κοσμούν τα πέλμα-
τα του πελώριου ιερού αγάλματος.

Η επίσκεψη στην παλιά γειτονιά των εμπό-
ρων και διπλωματών, η οποία κάποτε φιλοξε-
νούσε την πρώτη κοινότητα των farang (ξένων) 
στην Μπανγκόκ θα σας προξενήσει ενδιαφέρον. 
Αξίζει να πάτε στο παγκοσμίως διάσημο Oriental 
Hotel και ειδικά στη Σάλα των Συγγραφέων με 
τους φοίνικες. Εκεί έμεναν λαμπρά ονόματα ό-
πως ο Τζόζεφ Κόνραντ, ο Νόελ Κάουαρντ, ο 
Γκράχαμ Γκριν κ.ά. 

Χρησιμοποιώντας το φεριμπότ της γραμμής 
ή με ένα πλωτό ταξί μπορείτε να εξερευνήσετε 
το λαβύρινθο των καναλιών του ποταμού Τσάο 
Πράγια και τους παραποτάμους του. Εκεί γνω-
ρίζουμε και την πλωτή αγορά όπου ντόπιοι γυρ-
νάνε με βάρκες πουλώντας διάφορα προϊόντα 
όπως σουβενίρ, φαγητό, φρούτα, κτλ.

Στα νότια της Ταϊλάνδης βρίσκεται η επαρχία 
Κράμπι. Δεν είναι τόσο τουριστικά αναπτυγμέ-
νη σε σύγκριση με το Πουκέτ και το Κο Σαμούι. 
Όμως, η περιοχή φημίζεται για τις ακτές με τα 
ασβεστολιθικά βράχια και τα αμέτρητα ερημο-
νήσια της. Το πιο γνωστό είναι το νησί Κο Πι-

Πι που κρύβει παραλίες με εκθαμβωτικές λευ-
κές αμμουδιές και κρυστάλλινα νερά. Επιπλέον 
ωραία νησάκια είναι το Κο Χονγκ, Κο Ντανγκ, 
Κο Λαντίνγκ, Κο Πάκμπια και το Κο Ράι. Η πόλη 
Κράμπι είναι μια μικρή επαρχιακή πρωτεύουσα 
όπου δε διαθέτει αξιοθέατα αλλά η παραλία του 
Άο Νάνγκ έχει μετατραπεί σε παραλιακό θέρε-
τρο, όπου κατά μήκος της ακτής έχουν χτιστεί 
μπανγκαλόου, εστιατόρια, μπάρ. Καταστήματα 
διαφημίζουν και προσφέρουν διάφορες δρα-
στηριότητες όπως κατάδυση, ποδηλασία και ε-
ξορμήσεις στα γύρω νησιά. 

Το νησί που δέχεται πάνω από 1,2 εκατομμύ-
ριο τουρίστες το χρόνο είναι το Πουκέτ. Το νησί 
παρέχει υψηλής στάθμης ξενοδοχειακά θέρετρα 
και πλούσια νυχτερινή ζωή. Το πολυσύχναστο 
τουριστικό κέντρο του Πουκέτ είναι η παραλία 
της Πατόνγκ. Η κωμόπολη βρίσκεται πάνω σε μια 
ακρογιαλιά και περιβάλλεται στις τρεις πλευρές 
της από καταπράσινους λόφους. Η Πατόνγκ δεν 
είναι το μέρος που έχει γαλήνη και ησυχία. Το ε-
πίκεντρο είναι τα τουριστικά καταστήματα, μπι-
ραρίες, ντίσκο, εστιατόρια και φυσικά τα πολυώ-
ροφα ξενοδοχεία. Η παραλία είναι με αμμουδιά 
αλλά δύσκολα μπορεί να κολυμπήσει κανείς, ει-
δικά τη χαμηλή περίοδο λόγω των συνεχών κυ-
μάτων. Ενώ την υψηλή περίοδο (Νοέμβριο με 
Μάρτιο) δύσκολα θα υπάρχει ελεύθερη ομπρέ-
λα με ξαπλώστρα. Επίσης, υπάρχουν άφθονες 
δυνατότητες για θαλάσσια σπορ όπως καταδύ-
σεις, τζετ σκι, γουίντ σέρφινγκ, κ.λπ.

Δίπλα από την παραλία της Πατόνγκ βρίσκε-
ται μια όμορφη και ειδυλλιακή παραλία, η Τρι 
Τρανγκ. 

Το καλύτερο σημείο όπου ξαπλωμένοι κάτω 
από τη σκιά των φοινίκων απολαμβάνουμε τη 
θάλασσα και το τροπικό θέαμα. Για όποιον α-
ψηφά τα πολύωρα ταξίδια στο αεροπλάνο, η 
Ταϊλάνδη προσφέρεται για ήσυχες και φθηνές 
διακοπές.

Ένας εξωτικός προορισμός
Ταϊλάνδη




