PODIVUHODNÉ THAJSKO A LAOS V ROCE VENUŠE 2018
Putování, plynutí, užívání a cestování s Alitou Zaurak

Milí přátelé,
s radostí vás zvu připojit se k dalšímu z mých exotických a posvátných putování, tentokrát do
jižní Asie, do Thajska a Laosu.
Thajsko mi doslova „přirostlo k srdci“… Dalo mi totiž hned po příletu zažít nádherný „sladký“
stav čisté lásky a blaženosti, který jsem doslova nasávala s každým nádechem! Ano, Thajské království je po staletí poměrně ekonomicky, politicky, nábožensky a klimaticky stabilní zemí a tento
fakt hraje důležitou ozdravnou roli i pro naší často rozkolísanou psychiku.
Jihoasijský theravádový buddhismus je zaměřený především na každodenní prožívání pozitivních emocí, neklade si tak strohé, vysoké cíle jako třeba buddhismus tibetský. To je pochopitelně
dáno klimatickými a přírodními podmínkami. Od obyvatel této šťavnaté země, plné zalesněných
nízkých horstev, džunglí, ostrovů, vodopádů a dalších doslova rajských přírodních krás, bychom
těžko chtěli a očekávali projevy extrémní disciplíny, a strohosti. Naopak se od nich můžeme naučit
jejich životní filosofii, v níž hlavní roli hraje pojem SANUK, tj. bavit se, hrát si, užívat si. Užívat si
každý další den: jídlo, přírodu, milování, péči o tělo, masáže…
Budeme si po celou cestu tedy prostě užívat, „odprogramovávat“ se od západního spěchu a stresu, pocitu osobní důležitosti. Cesta je dost dlouhá na to, abychom ve „škole užívání si“ získali
alespoň základní poznatky, které můžeme praktikovat po návratu do českého„reálu“(-:
Celé putování bude probíhat v období Vodnáře a Ryb, které je ideální pro změnu našeho nastavení,
pro přehodnocení svých postojů a přístupu k životu. Každý rok touto dobou máme možnost a tendenci přeskládat si pořadí hodnot - uvědomit si, co je skutečně podstatné a důležité a tak umožnit
změny a posuny všude tam, kde je zrovna potřeba...

Co všechno spolu zažijeme a kam pojedeme:
Během přibližně tří týdnů budeme mít možnost poznat a doslova ochutnat Thajsko a částečně i
Laos v celém pestrém spektru. Po prohlídce Bangkoku se vydáme na poměrně málo civilizovaný
„Ostrov Harmonie“ Ko Chang, oázu nezávislých cestovatelů, kde si budeme moci náležitě užít
koupání, opalování, sdílení, prostě zasloužený odpočinek. Dále se vydáme na sever, prohlédnout si
a procítit fantastické chrámy se stovkami soch Buddhů v okolí města Ayutthaya a poté pojedeme
ještě výše do pohodového a mezi cestovateli oblíbeného města Chiang Mai. V dalších dnech přejdeme hranice s Laosem a poplujeme po řece Mekong do kouzelného Luang Prabangu, budeme se
koupat ve vodopádech, navštívíme „jeskyni Buddhů“ a horské kmeny v džunglích. Celou cestu si
můžete třeba ještě o týden prodloužit návštěvou oblast zvanou „Čtyři tisíce ostrovů“ v Laosu či fantastického chrámového světa Angkor Wat v Kambodži, či si zajet ještě k moři, dle vlastního výběru a naší dohody a vzájemné inspirace...

Přibližný itinerář celé cesty:
1.den: odlet z Prahy do Bangkoku
2.den: přílet do Bangkoku, noc v hotelu
3.den: prohlídka Bangkoku, večer odjezd nočním vlakem nebo busem na jih směr Ranong
4.den: ráno přesun lodí na ostrov KO CHANG, ubytování
5.den: OSTROV HARMONIE - den zasvěcený odpočinku, koupání v moři, prvnímu sdílení
6.den: moře, potápění, kayakování, průzkum ostrova atd.
7.den:. možnost přejet na vedlejší ostrov KO PAYAM, výlet
8.den: odjezd z ostrova na pevninu a noční přejezd z Ranongu do Bangkoku.
9.den odjezd z Bangkoku vlakem do královského města Ayutthaya, ubytování a odpočinek po noční
jízdě
10.den: celodenní prohlídka královského města, chrámů, projížďka lodí po vodním příkopu kolem
města.
11.den: masáže, odpočinek a osobní program, večer noční přejezd vlakem do města Chiang Mai.
12.den: Chiang Mai – ráno ubytování, odpočinek a odpoledne na kole projížďka historickým
městem, paláce, chrámy, výborné restaurace a tržiště.
13.den: celodenní výlet do chrámu 15 km západně od Chiang Mai: „Doi Suthep“, na hoře vysoké 1,
676 m, který se nachází v národním parku Pui v okolních horách žije horský kmen „Hmong.“
14.den: odjezd do Laosu – přes město Chiang Rai a Chiang Khong, kde se nachází hraniční přechod. (Možná tam i přenocujeme).
15.den: brzy ráno přechod hranic a celodenní plavba lodí po Mekongu, noc ve vesnici Pak Beng
16.den: Celodenní přesun na sever do Laoských hor, do povodí řeky OU, do vsi Nong Khiaw. Ubytování v bungalovech s výhledem na řeku Ou, večeře, možná i parní lázeň (kterými je místo proslulé).

17.den výlet lodí do vesnice na řece Ou Muang Ngoi.
18.den: odjezd do úžasného historického města pod UNESCO Luang Prabangu, ubytování, odpoči
nek po cestě, společná večeře v restauraci na břehu Mekongu
19.den: výlet k obřím vodopádům, kde se dá koupat! Večer volný program – průzkum města, večerní trh.
20.den výlet na soutok Mekongu a řeky Ou, kde je jeskyně Pak Ou. Na soutoku řek se můžeme vykoupat, cestou navštívíme Whisky village (vesnici známou výrobou destilátů s hady a štíry) a
Weaving village (všechny ženy tu před domem předou velké barevné šály). Večer poslední společná
večeře a pak rozchod: poslední nákupy rukodělných věcí a oblečení na Night marketu.
21.den: přelet z Luang Prabangu do Bangkoku a poslední nákupy před odletem pro ty, co odlítají,
ostatní prohlídka Kao Sanu (batůžkářské a hippiesácké čtvrti Bangkoku)
22.den:odlet z Bangkoku do Prahy pro ty, kteří odlétají, - ostatní 1 noc a odpočinek před další
cestou do Kambodže
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMÍN CESTY: 9.2 – 2.3 2018
CENA: Letenka z Prahy do Bangkoku a přelet Luang Prabang-Bangkok: cca 14 tisíc, výdaje na
vnitrostání dopravu a ubytování cca 14tisíc, poplatek za organizaci a průvodcovství: 10tisíc. Dohromady cca 39-40tisíc korun.
SCHŮZKA ZÁJEMCŮ: proběhne ve středu 22.11 v Praze
JAK SE PŘIHLÁSIT: telefonicky 603366249, mailem mandalia@mandalia.cz, fb Alita Zaurak. Po
vyplnění přihlášky je potřeba zaplatit nevratnou zálohu 5tisíc korun a již se můžete těšit!

Ať šťastné jsou všechny vaše cesty!
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

