Thajsko - ostrovy na jihu v roce 2004
16. 1. v neděli - jsme odletěli z Prahy kolem 9 hod. do Kyjeva Boingem 737. Tam jsme měli
pauzu, protože letadlo Kyjev -Bangkok mělo přes 2 hod. zpoždění.
17. 1. v sobotu – jsme přistáli na letišti v Bangkoku s 2hodinovým zpožděním, ale letadlo,
které odlétalo na ostrov Phuket v 7 hod., jsme stihli. Ale když jsme přistáli na Phuketu po 8
hod a šli pro naše tlumočky, nebyly nikde. V informační kanceláři jsme nahlásili adresu, kde
budeme pobývati a odjeli jsme do hotýlku Honey House (cca 1300 BTH za pokoj bez balkonu
a bazénu) ale v samém srdci Patongu, nedaleko pláže. Byli jsme v zimním cestovním, a tak
jsme byli nuceni koupit pár hadříků na sebe, protože jsme nevěděli kdy, jak a jestli vůbec se
shledáme se svými bágly. Na trhu jsme usmlouvali 2 x plavky, košili, kraťasy a šatky, docela
za více než slušnou cenu (1 BTH = asi 0,65 Kč) a šli jsme na pláž, kde jsme byli celé
odpoledne. Po návratu na pokoj už na nás báglíky čekaly. Večer jsme zaskočili do známé
hospůdky na rohu na večeři a pak do cestovky objednat výlet na příští den na korálový ostrov
se šnorchováním a obědem (750 BTH) a pak hned spát.
18. 1. v neděli – v 8 hod. ráno už byl pro nás malý busek, cestou jsme pobrali další lidi a
dojeli jsme do přístavu na Karon beach, kde jsme se nalodili na speedboat a odpluli na
korálový ostrov v Andamanském moři. Tam jsme dostali od našich průvodců brýle, šnorchly,
rozložili pro nás tácy s ovocem a pití. Koupali jsme se, pozorovali rybky ve vodě (ale ze
začátku byly moc velké vlny), slunili do oběda – zeleninová nemastná polévka, ryba na
sladkokyselo, rýže, kuřecí s kešu oříšky, salát, hranolky, meloun a ananas (phuketský ananas
je nejsladší a nejšťavnatější – 1 neoloupaný stojí 10 bátů, oloupaný a nakrájený 20 bátů).
Odpoledne přestaly být vlny, tak ještě pozorování podmořského života, ale moře už začínalo
utíkat. V půl 3 jsme se vrátili do přístavu a odjeli zase minibusem k hotelu. Musíme jít shánět
nějaké bydlení, v Honey bydlíme jen 5 dní a pak jsme na volné noze. Hledali a našli. Našli
jsme si pension Peter Pan, viděli a zaplatili zálohu. Zpět jsme to vzali zkratkou, polní cestou
kolem slumů a byli jsme za chvíli v centru, kousek od Honey. Ještě pozdní lehká večeře, pak
do cestovky půjčit si na 2. den motorku a bydlet.
19. 1. v pondělí – po lehké snídani ze samoobsluhy „ 7Eleven“ a kávě v Honey jsme se na
motorce vydali po nové silnici přes nový most, chtěli jsme najít krásnou a hlavně
liduprázdnou pláž v zálivu, jeli jsme ke komplexu Merlin (asi 5 hvězdičkový luxusní hotel),
na pláž, ale tam nová silnice končila prašnou cestou, na pláži zrušeny hospůdky, ostnatý drát,
nikdo se nekoupal, tak raději zpět zase přes kopečky až na konec Patong beach. Tam jsme
koupili lehátka, strávili zbytek odpoledne v neosvěžující vodě na pálivém sluníčku. V
restauraci pod deštníky jsme si dali polévku tom yam (50 BTH), i masáž byla. K večeru jsme
se vrátili do Honey, vrátili motorku a šli si zamluvit na nábřeží auto na úterý suzuki 2
sedadlové za 800 bátů na den. Zítra pojedeme na výlet na sever Phuketu na západní pobřeží.
20. 1. v úterý – v 9 hod. nám auto přistavili, a jedem tam, kam nejdál dojedeme. Jezdí se
vlevo, volant vpravo. Jeli jsme směr Phuketské letiště (což je asi 45 km), stavili jsme se tam
pro mapu v informacích, pak v hospůdce na pití směrem most Sarasin, kde je nejužší moře
(Andamanské) a přes něj most, který spojuje pevninu s ostrovem a provincií Phuket. Jeli jsme
po pěkné silnici na Thai Muang, což je městečko na pevnině na pobřeží. Sjeli jsme asfaltkou
z hlavní, směrem k hotelovému komplexu Hot Spring Beach, tam ale závora a jen thajské
písmo a ochranka, která nás nepustila. Tak ještě dál, byly tam nádherné opuštěné pláže, jen
sem tam hospůdka, sem turisti nejezdí, jen domácí a to hlavně na jídlo a posedět.

Dali jsme koupání, pak polévku tom yam a salát ze zeleného manga a kešu (obé pěkně pálivé)
a putovali zase dál. Přejeli městečko Thai Muang a zajeli až k moři autem na opuštěnou pláž,
zpátky jsme se nemohli vyhrabat, najednou se tam ale objevila německá rodinka a zatlačila.
Tak zpět do městečka, prošli jsme rybí, zelný a ovocný trh v ulicích, nakoupili strašně levně
ovoce a vydali se zpět. Ještě jsme si prohlédli rybářskou vesnici u mostu Sarasin již na ostrově
(za doprovodu houfu psů). Pak zpět na Patong, cestou byla dopravní zácpa, protože tisíce lidí
se vracelo z práce na motorkách i v autech. Najeli jsme asi 280 km, vrátili auto a zašli na
večeři do nedaleké hospůdky.
21. 1. ve středu – jsme celý den byli na pláži, pak thajská masáž (odblokován krk). Večeře
v hospůdce u „kluků na rohu“, zaplacení Honey, shánění auta, nakonec v cestovce v ulici na 2
dny za 2000 BTH zase suzuki sportli a pak domů balit. Ráno se autem přesunujeme do
penziónku v italském duchu a s italským vedením Peter Pan, s bazénkem a pak někam na
výlet.
22. 1. ve čtvrtek – v půl 9 nám přivezli auto, rozloučili se v Honey a prašnou cestou přes
domorodý slum se vydali do nového bydliště (ani ne 8 min.jízdy). Sem převážně jezdí Italové.
Pokojík (1000 BTH- asi 660 Kč) - balkonek, TV, AC, lednice) a ještěřičky. Odhodili jsme
bágly a vydali se na další výlet, tentokrát objíždět pláže ostrova. Vyjeli jsme směr Kamala
beach do kopečků a sjezdů až na jeden z konců ostrova, končila zde silnice a na vršku byl ve
výstavbě projekt Capo sol – relaxační místo velkých rozměrů. Zpět kolem rozestavěné
„vodopádové pláže“ na skalách (na Phuketu je spousta rozestavěných projektů), koupání na
opuštěné pláži, dál na Kamalu, přejeli mostek, jeli na Surin beach, kde jsme zastavili na pití a
pokoukání. Hezký pokuk na skály, zálivy. Dále jedeme a prohlížíme přepychové resorty
v Laguně, moderní parková úprava, golfové hřiště, jízdárna na Le Phang Bay, přejíždíme
hory, krpály nahoru, krpály dolů, kolem banánových, kaučukových a ananasových plantáží.
Silnice lemují rozkvetlé keře mimosy oranžové. Pak sjíždíme na hlavní k letišti a odbočka
vlevo na Sirinart národní park, který má 4 pláže, na jedné z nich jsme se koupali (turistů sem
moc nejezdí, jen domácích), moře bylo utečené, loďky na suchu (našla jsem krásnou mušli).
Na stromech jsou cedulky s označením, spousta mangrovníků-stromy, které mají kořeny ve
vzduchu a umějí růst ve slané vodě. Pak zpátky domů a na večeři do místní hospůdky a ještě
objednat loď na neděli na ostrov Lanta (600 BTH na osobu) a zpět do pensionku a vychutnat
si balkonek.
23. 1. v pátek – v 9,30 jsme vyrazili směrem na Karon, na hlavní silnici k nejjižnější části
Phuketu na Phrom Thep Cape, kde je nejkrásnější pozorování západu slunce, observatoř s
muzeem námořních a lodních pomůcek, vyhlídka na moře a korálové ostrůvky kolem,
kultovní strom, pod kterým kdysi vyspával či meditoval Buddha, sbírka slonů různých
velikostí jako symbol štěstí. Pak jsme sjeli dolů na malou pláž Ya Noi se skalami a
potápěním, kde jsme chvíli vydrželi. Ještě jsme zajeli na Raway beach, což moc beach není,
ale rybářská vesnice, s rybářskými loďkami, které ráno vyjíždějí na moře a pak úlovky
prodávají ve stáncích podél silnice a na přání hned upraví k snědku. Byly tam různé mořské
potvory a také stánky s mušlemi, které se jim zachytí do sítí a hned je čistí a prodávají. Odtud
také vyjíždějí loďky na potápění ke korálovým ostrovům. Pak jsme se jeli podívat do muzea a
šopu mušlí, bylo se na co dívat a zamířili na Kata beach, která je rájem golfistů, trávníček
lepší než v Anglii, pláž lemují a dávají stín mangrovníkové stromy. Dojeli jsme na Karon
beach, kde nám zase utíká moře, takže si za ním dojdeme. Po koupání zpět do Petera Pana a
pak ještě prodloužit o 1 den auto, neb se nám líbí cestovat a na večeři do uličky k „ teplým
bratřím“. Pak se ještě podívat na místní trh ke stánkům okouknout, co si tam zítra dáme
k večeři, krabíky, chobotnice apod.

24. 1. sobota – kolem půl 10 jsme vyrazili autem do hlavního města Phuketu – Phuket townu,
který je postaven v čínsko-portugalském koloniálním slohu, s několika zbylými čínskými
paláci z 19. st., kdy město bylo v rozkvětu. Stavěli ho zbohatlí na těžbě cínu, přistěhovalci
z Číny. Zašli jsme na trh ovoce, zeleniny, různého koření a hlavně ryb a mořské havěti živé,
syrové, sušené a kdoví jaké. Pak jsme si šli prohlédnout město. Chytl nás taxikář s otevřeným
vozíkem, a že nám za 20 BTH ukáže město, marné byly naše výmluvy, že tu máme auto a že
chceme chodit pěšky. Nakonec jsme byli nuceni podlehnout. Dovezl nás na Rang Hill (kde
jsme byli již 2x), odkud je hezký (pokud není mlha nebo opar) pohled na město, zastavili u
nového kláštera, kde byl velký sedící Buddha, ukázal čínský palác a nakonec nás ukecal na
návštěvu šopu (dostal za to body a razítko do průkazu), kde se prodávalo zlato, stříbro, drahé
kamení, thaj silk, suvenýry a byla ukázka výroby stříbrných předmětů - nakupovali hlavně
Japonci, pak nás zavezl zpět a my sedli do suzuki a zamířili se někam vykoupat. Dojeli jsme
opět na Phrom Thep Cape, zašli do hospůdky na polévku se skleněnými nudlemi, které
vypadají jako sliz a potom zase dolů na nejkrásnější plážičku. Pak zpátky na Patong a večer
na místní trh ochutnat, co moře dalo a co jsem vybrala z ledu, krabíky, chobotnice, krevety,
které nám upekli na roštu a nějaký salát a pivo chang s ledem. Ráno vracíme auto, asi bude
motorka.
25. 1. v neděli - půjčili jsme si za 150 bátů motorku, a zase jeli na konec pláže ke skalám.
Předtím jsme zabalili bágl, který tady necháváme v úschově, protože na ostrov Lanta jedeme
jen s jedním. Celý den jsme se koupali, smažili na slunci. Kolem 4 jsme jeli domů, dali bágl
do úschovny, já ještě na masáž. Pak thaj food v místní hospůdce na křižovatce, ráno vstáváme
v 6 hod., v 7 je pro nás sběrný busek, který nás odveze do přístavu na loď na Koh (ostrov)
Lanta, kde si musíme sehnat bydlení.
26. 1. pondělí – v 7 hod. jsme odjeli minibusem do přístavu. Tam nás ocejchovali zelenou
nálepkou jako že na Lantu a naveleli nás na příslušnou loď (perfektně zorganizované). Pluli
jsme přes Krabi, kde jsme 2 x stavěli, vykládali a přibírali lidi. Ostrov Lanta nás přivítal před
2 hodinou. Našli jsme „ Íčko“ a hned jsme si půjčili na 1 a půl dne motorku za 250 BTH a
vyrazili k Andaman resortu, kde jsme minule bydleli s CK (měli jsme zde sraz se známými,
kteří sem dorazí a budou zde bydlet od CK ESO). Tady jsme na 1. pokus získali pokoj (1300
BTH+150 snídaně) v 1. patře s vyhlídkou na bazén a moře.
Koupání v utíkajícím moři a večer v hospůdce Jokes na pláži na barakudové party (my 2 a
barakuda -mořský dravec moc dobrý, vlastnoručně chycený majiteli hospůdky), ještě kuře na
špejli a saláty, to vše za 99 BTH na jednoho. Byli jsme nejkrásnější hosti, tak nás stále
pobízeli.
27. 1. v úterý – po opulentní snídani formou bufetu, kde je vše, jsme na motorce vyrazili na
jeden z konců Lanty, kolem špitálu, zastavili jsme na vyhlídce, silnice se změnila z asfaltky
v prašnou, červenou. Vyhlídková restaurace zrušena. Zpátky přes muslimskou vesnici,
hledání mušlí, zajeli jsme do Lanta townu, hlavního to města Lanty, občerstvili se a pokoukali
a jeli na pláž k hospůdce Horizon, po nové betonce směrem k Národnímu parku, která byla
dost nenavštívená, pobratřili se s majitelkou, fotili si dravce -orla, který žral z ruky. Pak
zpátky k resortu Andaman, kam zrovna z ostrova Phi Phi dorazili Jana s Honzou. Vrátili jsme
motorku zpět do „íčka“ a v 6 hod. měli sraz s Jitkou, průvodkyní ESA, která, když nás
uviděla, myslela, že sní, je letos, nebo loni? Loni jsme cestovali společně. Na večeři jsme šli
všichni do patrové hospůdky na pláži. Pak jsme ještě zakoupili výlet na 4 ostrovy s potápěním
a obědem (750 BTH na osobu).

28. 1. ve středu – po snídani jsme vyrazili na korbě auta bez sedadel do přístavu, a odtud
větší loďkou směr 4 ostrovy. Pluli jsme kolem celé Lanty, která je dlouhá 26 km a cestou
přibírali lidi z různých resortů a na dalším ostrově zase vypustili, prostě zastávkový autobus.
Dopluli jsme k 1. ostrůvku, kde bylo 1.šnorchlování (40 minut ve vodě), korále různých tvarů,
rybky, ježci s dlouhými bodlinami a modrými očičky, kterými pozorovali, kam by nás bodli,
pak ke 2. ostrůvku další pozorování a kochání se a pak k ostrovu KO MOK, kde jsme dostali
vesty, a podél provazu jsme plavali k jeskyni a tu jsme pak proplouvali většinou potmě, nebo
za slabého svitu baterky, krápníkovou jeskyní vulkanického původu 80 m dlouhou, plnou
visících netopýrů nad našimi hlavami, najednou jsme vyplavali na malé pláži sevřené
vysokými nepřístupnými skalami s vlastní florou a faunou (nádherní motýli a kdoví co ještě).
Pokochali jsme se a plavali zpět. Na lodi jsme dostali oběd- rýži + kuřecí, omáčky + grilované
stehno kuřecí, ananas. Přistáli jsme na 4. ostrově, kde jsme relaxovali. Ve 3 hod. jsme se
vydali na cestu zpět, cestou se nám předvedla početná rodinka delfínů, která skákala šipky
kolem lodi a pak zmizela v dáli. Objeli jsme Lantu z druhé strany kolem Lanta townu a projeli
průlivem z obou stran lemovaným mangrovníkovými lesy, ve kterých žije různá havěť.
Zakoupili jsme na další den výlet na nejkrásnější šnorchlování u ostrova Koh Rock, téměř
v Malajsii a na pátek lodní lístky, protože se vracíme kolem ostrova Phi Phi na ostrov Phuket
(500 BTH).
29. 1. ve čtvrtek – po snídani v půl 9 si pro nás přijela rychlá loďka, cestou kolem Lanty jsme
ještě přibírali, bylo nás 13 a 4 průvodci a vyrazili jsme směr Malajsie. Po hodině plavby jsme
dorazili na 1. šnorchlovací místo, dostali jsme masky a šnorchly a vyhodili nás do vody.
Pozorování korálů, korálových rybek, dokonce jsem viděla korálovou rybku nemo, trvalo asi
¾ hodiny, pak jsme zajeli k ostrovu, vylodili se, bubáci připravovali oběd, my se potulovali
po ostrově, koupali. Na ostrově je možno si pronajmout stany a nějaký den tu zůstat, i
muslimská vyvařovna tu je a půjčovna všeho, co je potřeba k potápění, spaní ve stanech a
pod. prostě turistům vstříc a to vše za nedrahý peníz. Bubáci na mě zavolali, ať se jdu podívat,
jdu, nevidím, najednou pohyb a hned 2 varani, jeden jako prase, druhý malý. Obcházím a
fotím je v uctivé vzdálenosti. Oběd tradiční – rýže, grilované kuře, kokosová omáčka
s kousky kuřete, vše chutné, banány, kola. Hodně toho zbylo, tak to dostali varani, protože
neustále ťapali ke stolům, loudili, nedali se odehnat ani klackem a málem si sáhli dlouhým
rozeklaným jazykem do talíře, horší než psi (zvláště to prase) a kdo má pořád utíkat. Po jídle a
pozorování varanů, kterých bylo pěkné stádečko, ještě pozorování barevných rybek a korálů,
jen asi 5 m od břehu. Ve 2 hod. jsme se přesunuli na další šnorchlovací stanoviště, kdy jsme
skákali rovnou z lodi do moře, zase jiné korále a ve 3 hod. jsme nahodili motory a ujížděli
zpět k Lantě, kam jsme dorazili po 4 hodině. Večeře opět v jídelně na pláži, dobalení báglu a
budík na 6 hod. ráno, opouštíme Lantu.
30. 1. v pátek – po poslední (zaplaťpánbu)opulentní snídani nás buskem odvezli do přístavu,
posadili na loď, která v 8 hod. odjíždí na Phi Phi. My ale před přístavem na volném moři
přestoupíme na loď, která už z Phi Phi vyjela a míří na Phuket. Takový čenž na moři. Mají to
vymakané, ale kdo to nezná, je zcela zmaten. Loď už čekala, byla plná lidí a obstarožní proti
tomu šífu, co nás vezl z Lanty. Našli jsme si strategická místa u zábradlí, ale u toalet na zádi u
motoru, který chrlil teplo. Takže jsme měli z 1. ruky, když cestující běhali krmit rybky a
nedoběhli, někteří i 2x. Loď byla pomalejší a pěkně houpala. Do přístavu na Phuket jsme
dorazili okolo 12 hod., sháněli (lépe byli jsme uháněni) taxi na Patong, smlouvali a na konec
za 300 BTH nás odvezl taxikář, který se chtěl bavit a uměl anglicky asi jako my. Po hodině
jsme dorazili do Petra Pana, dostali zpátky svůj pokoj č. 16. Vybalili, chtěli si půjčit motorku,
ale protože nebyla momentně k mání, půjčil nám italský boss svoji. Tak jsme se jeli ke skalám
vykoupat, na trh pro ovoce a zpátky. Pak už jsme dostali svoji motorku (180 BTH na den), jeli

se projet, pak na večeři na místní náměstí ke stánkům- nudle s ostrou omáčkou, maso +pivo a
2 vajíčka na tvrdo na ráno to vše za 100 BTH . Cestou jsme koupili u pojízdného stánku ještě
chobotničky na roštu se salátem.
31. 1. v sobotu – už po lehké snídani jogurt, vejce, ananas, jedeme na motorce na pláž ke
skalám, kde bude masáž, shánění auta pro 4 a ve 2 hod. máme rande s J+J, kteří se vrátili
z Lanty a budou v Ocean resort na Karon beach. Masáž nebyla, masérka se nedostavila, když
přišla, jeli jsme pryč my. Na nábřeží jsme zarezervovali a zaplatili na 2 dny 4 sedadlové
suzuki pro 4 (800BTH na den), v 7 večer ho vyzvedneme a odjeli jsme na Karon. J+J se
ubytovali, šli jsme na beach se vykoupat a pokecat. Domluvili jsme se na večer a jeli do
penzionu vrátit motorku. Vydali jsme se pěšky na nábřeží pro auto a odjeli na Karon pro J+J a
zpět k nám na místní trh na náměstí na večeři - byly rybky, vepřové na roštu, papaya salát
velice pálivý ze zelené papay, s utlučenými ingrediencemi v hmoždíři. Pak jsme J+J odvezli
přes noční Patong na Karon a šli bydlet.
1. 2. v neděli – ráno máme sraz na Karonu už v 8,30 hod. a jedeme na obhlídku pláží na
Phuketu. Začali jsme na Karon- dlouhá s honosnými resorty, ještě hodně ve stavbě, Kata
beach, s golfovými hřišti, upravená, zelená a pak rovnou zase na Cape, kde jsme vylezli na
observatoř, vyfotili se u posvátného stromu se slony, kteří přinášejí štěstí, nakoupili něco
málo na trhu a sjeli dolů na oblíbenou plážičku se skalami, kde jsme pozorovali život v moři,
byli tam koráli, hvězdice, sasanky, barevné rybky, rybky jehly, apod. Pak jsme odjeli do
rybářské vesnice a přístavu rybářských loděk na Raway beach a prohlédli jsme si, co u stánků
připravovali za rybí dobroty a ještě do rybářské vesnice na velké mušle a ještě jednou do
muzea a šopu mušlí, pak jsme jeli směr Phuket town, ale ten jsme jen střihli, dojeli na
kruhový objezd k sousoší „heroin“ (dvě sestry, které organizovaly odboj proti Barmáncům) a
odbočili směrem na Surinam beach, ale ještě jsme se stavili v hospůdce pod deštníkem na tom
yam, pravé, pěkně pálivé s krevetkami a chobotnicemi. Prohlédli jsme si Surinam beach,
zajeli na Kamalu, cestou jsme koupily ovoce za pár bátů na místním trhu a jsme ujížděli na
Patong, kde jsme se vykoupali, skočili na shake mango a pivo a odjeli na večeři na
náměstíčko u nás. Byly rybky, nějaké masíčko, zeleninový salát. Odvezli jsme Janu s Honzou
na Karon a pak zpět do Petra Pana konečně bydlet. Domluvili jsme si na pozítří motorku na 2
dny a odvoz na letiště na středu večer. Ráno jedeme zase na malou plážičku, kde se budeme
povalovat a pozorovat podmořský svět.
2. 2. v pondělí – ráno jsme dojeli pro kamarády do Ocean resort a odjeli na Laem Phromthep.
Tam nejdříve na trh, my něco pokoupit, usmlouvat a chlapci na changa. Pak jsme sjeli na
oblíbenou pláž, kde jsme šnorchlovali, koupali se až do půl druhé. Pak zpět na Karon, kde
měla být ve 2 hod. průvodkyně Jitka. Prohlédli jsme si bydlení, v každém patře bazén, takové
velkovýrobní ubytování turistů, domluvili se s Jitkou na večer v severní části Patongu, kde
bydlí a kde je tržíčko s pečenými rybkami, masem a vším možným (možná, že budou i
kobylky). Vrátili jsme se do P.P., konečně jsme využili bazén, Jirka šel vrátit auto, na večer a
na další 2 dny máme již motorku. V 7 hod. jsme měli sraz s Jitkou u stánků, pekli tam ryby,
humry, chobotničky, kuřecí stehna a další dobroty a podivnosti. Byly tam i stolky a židle, tak
jsme u jednoho stánku zůstali, nejprve jsme rovnou z hrnců ochutnávali, co bychom si asi tak
dali- pálivé zelené kari, pak kokosovou omáčku s čímsi a se shrimps, fazolky, okurky k tomu
pálivé sosy, 2 piva (za 3 porce a 2 piva 250 BTH).
Pečené kobylky zatím nejsou, nosívá je Thajka ve vyvažovacích koších, společně s pečenými
vejci a banány, ale nebyla.

3. 2. v úterý – celý den na pláži u skal i s masáží, a pálivou polévkou tom yam v hospůdce
pod deštníky.
4. 2. ve středu – máme ještě celý den před sebou. Ráno jsme zabalili, pokoj nemusíme
vyklízet, až k večeru, než pojedeme. Odjeli jsme zase ke skalám, vykoupali se, pak do
obchoďáku utratit poslední báty (mám košťátko), nesmějí se vyvážet, oběd v thajském stylu.
Ještě jsme dobalili, opustili pokoj a čekali na odvoz na letiště. Na letišti jsme po odbavení
měli ještě chvíli čas, tak jsme sedli do muslimské restaurace. Když nastal čas, prošli jsme gate
2, nastoupili do airbusu velikého, plného, dostali balíček sladkostí, džus, kolu a asi po 1 a půl
hod. přistáli v Bangkoku. Vzali jsme si zavazadla a shutlem se přemístili z domácího letiště na
mezinárodní.
A čekali jsme, až Ukrajinci ve 3 ráno začnou odbavovat a v půl sedmé, jsme odletěli do
Kyjeva, kam jsme přiletěli v poledne. A kolem půl 3 jsme odlétali do Prahy a asi po hodině
jsme sedli v Ruzyni.

