
Тајланд лежи во срцето на ју го-Тајланд лежи во срцето на ју го-
источна Азија, на север-североисток источна Азија, на север-североисток 
се граничи со Лаос, со Бурма на север-се граничи со Лаос, со Бурма на север-
северозапад, со Андаманското Море северозапад, со Андаманското Море 
на запад, додека со Камбоџа и со на запад, додека со Камбоџа и со 
Тајландскиот залив на исток, а со Тајландскиот залив на исток, а со 
Малезија на југ. Фасцинантен, нео-Малезија на југ. Фасцинантен, нео-
бичен, експлозија од светлини и бои. бичен, експлозија од светлини и бои. 
Тоа е Бангкок, дури и многу повеќе од Тоа е Бангкок, дури и многу повеќе од 
тоа.тоа.

Бангкок е еден од најинтересните и Бангкок е еден од најинтересните и 
најпосетените градови во југоисточна најпосетените градови во југоисточна 
Азија. Всушност, тоа е најголемата Азија. Всушност, тоа е најголемата 
тајландска ризница, центар со духовни тајландска ризница, центар со духовни 
и културни вредности, политички, и културни вредности, политички, 
комерцијални, дипломатски центар на комерцијални, дипломатски центар на 
Кралството. Градот е прогласен за Кралството. Градот е прогласен за 
престолнина на Тајланд во 1782 година престолнина на Тајланд во 1782 година 
од страна на првиот монарх од од страна на првиот монарх од 
династијата Chakri, кралот Рама I. Со династијата Chakri, кралот Рама I. Со 
повеќе од 10 милиони жители, Бангкок повеќе од 10 милиони жители, Бангкок 
е метропола во која хармонично се е метропола во која хармонично се 
среќаваат минатото и современото, среќаваат минатото и современото, 
освен разнобојноста во него се из-освен разнобојноста во него се из-
двојуваат елегантните облакодери од двојуваат елегантните облакодери од 
челик и стакло. Многу од тоа треба да челик и стакло. Многу од тоа треба да 
се види во Бангкок, палатите, све-се види во Бангкок, палатите, све-
тилиштата, музеите...тилиштата, музеите...

Со години го носел епитетот Ве-Со години го носел епитетот Ве-
неција на истокот, поради многу-неција на истокот, поради многу-
бројните канали на кои се наоѓа. Денес бројните канали на кои се наоѓа. Денес 
ја има променето својата филозофија, ја има променето својата филозофија, 
сега е вистинска светска метропола. сега е вистинска светска метропола. 
Посетите на познатите храмови на Посетите на познатите храмови на 
Бангкок, како што се, Vat Trimitr со ста-Бангкок, како што се, Vat Trimitr со ста-
туата на златниот Буда; Vat Po, во кој е туата на златниот Буда; Vat Po, во кој е 
формирана првата образовна инсти-формирана првата образовна инсти-
туција во градот, статуата на легнатиот туција во градот, статуата на легнатиот 
Буда; и Vat Banchamabopit т.н. мер-Буда; и Vat Banchamabopit т.н. мер-
мерен храм. Бисер на целата убавина мерен храм. Бисер на целата убавина 
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е и  големата Кралска палата, во која е е и  големата Кралска палата, во која е 
храмот на смарагдниот Буда. Една по-храмот на смарагдниот Буда. Една по-
сета на овој град секако не е доволна, сета на овој град секако не е доволна, 
но ако еднаш ве обземе волшепството но ако еднаш ве обземе волшепството 
на Бангкок повторно ќе посакувате да на Бангкок повторно ќе посакувате да 
го посетите. го посетите. 

Патаја се смета за една од нај при-Патаја се смета за една од нај при-
влечните туристички дестинации на влечните туристички дестинации на 
азискиот брег, се вбројува во нај уба-азискиот брег, се вбројува во нај уба-
вите одморалишта на светот. Плажите вите одморалишта на светот. Плажите 
се со ситен песок, тука се комфорните се со ситен песок, тука се комфорните 
хотели, со можности за разни спортови хотели, со можности за разни спортови 
на вода, безброј места за бурен ноќен на вода, безброј места за бурен ноќен 
живот. Во зависност од тоа како сакате живот. Во зависност од тоа како сакате 
да ви поминете одморот можете да да ви поминете одморот можете да 
изберете меѓу:изберете меѓу:

Pattaya Beach-плажа на која се нао-Pattaya Beach-плажа на која се нао-
ѓаат најмногу хотели, трговски центри, ѓаат најмногу хотели, трговски центри, 
ресторани, дискотеки и барови.ресторани, дискотеки и барови.

Jomtien Beach-плажа долга 6 км, е Jomtien Beach-плажа долга 6 км, е 
предиспозиција за оние кои уживаат предиспозиција за оние кои уживаат 
во спорт на вода.во спорт на вода.

Land Island-недалеку од Pattaja Bay, Land Island-недалеку од Pattaja Bay, 
е идеално место за нуркање. Тука е идеално место за нуркање. Тука 
можете да ја посетите Pattaya Elephant можете да ја посетите Pattaya Elephant 
Willage-фармата на слонови, потоа за-Willage-фармата на слонови, потоа за-
бавниот парк во кој во живо ќе ги бавниот парк во кој во живо ќе ги 
гледате сцените од цртаните јунаци, гледате сцените од цртаните јунаци, 
големата ботаничка градина во која големата ботаничка градина во која 
има стотина видови орхидеи.има стотина видови орхидеи.

ТАЈЛАНДБАН      ГКОКПАТАЈА ГКОКПАТАЈА

За љубителите на спортови Патаја е За љубителите на спортови Патаја е 
вистински рај бидејќи понудата е не-вистински рај бидејќи понудата е не-
исцрпна. Што повеќе да ви презен-исцрпна. Што повеќе да ви презен-
тираме од оваа рајска убавина, нај-тираме од оваа рајска убавина, нај-
добро е да се посети и да се допре овој добро е да се посети и да се допре овој 
таканаречен гламур.таканаречен гламур.

ВЕНЕЦИЈА НА ИСТОКОТ     И ГЛАМУРОТ   И ГЛАМУРОТ 
НА АЗИСКИОТ БРЕГ


