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12 destinații mai 
puțin cunoscute, pe care vă 
invităm să le descoperiți, să 
le explorați, să le „arhivați” 
în bagajul amintirilor de 
vacanță. Hoinăriți printr-o 
mare de ceață misterioasă.
Relaxați-vă pe nisip argin-
tiu, la doi pași de valuri. 
Admirați capodopere ale 
artei tradiționale nealterate. 
Cufundați-vă în mirajul pei-
sajelor virgine, ca de început 
de lume. Sunt o mulțime 
de alte motive pentru a vă 
îndrăgosti, încă și încă o 
dată, de Thailanda.

SECRET SANCTUARY

Pimalai is one of those rare resorts whose architecture has been designed entirely around the natural contours 
and lush vegetation of over one hundred acres of grounds leading to 900 meters of pristine sandy beach. 
Indulge in luxury in one of our elegantly designed pool villas, set high in the lush hillside allowing you to be as 
close as possible to nature. From your villa, all you will see is what has been there for thousands of years; virgin 
forest enveloping steep hills climbing into a blue sky. 
The tranquility of the place, the abundance of flora, the exquisite views, the fiery sunsets, all combine to 
maximize the sensation of being in a heavenly place. Indeed the name of the resort “Pimalai” translates as 
heavenly. Enjoy a private romantic dinner on your terrace, sip champagne while dipping in your pool, or perhaps 
a soothing massage* in your villa’s sala…
Live, laugh, love and indulge in moments that will be remembered long after the holiday is over.
*Complimentary in villa massage for guests who stay in March & April 2016, and from May to December 20th, 2016

"Experience traditional Thai elegance
in a contemporary living space

…with only nature at your doorstep"

www.pimalai.comPIMALAI RESORT & SPA KOH LANTA KRABI THAILAND

A MEMBER OF SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD
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Frumoasa 
adormită în orașul 
uitat de timp LAMPANG 

1

Romanticul 
sanctuar cu fresce 
șoptind a iubire

NAN 3

Provincia diversității și a 
celor două castele magice
BURIRAM

4

LOEI

5

Flori miraculoase, munți fal-
nici, cultură și tradiție

Orașul al cărui 
ritm este dictat de 
fluviu

SAMUT 
SONGKHRAM

6

Tărâmul unde arta 
și-a găsit locașul

RATCHABURI
7 Insula viselor din 

golful cristalin

TRAT

8
Acolo 
unde 
ceața 

tainică 
îți bate 

la ușă

PHETCHABUN2

Paradisul 
fructelor și 
savorilor

CHANTABURI 9
Extravaganța 
gastronomică, 
la ea acasă

TRANG10

Acolo, plaja este Raiul 
scufundătorilor

CHUMPHON 11 Regiunea istorică unde 
dharma și natura sunt 

sinonime

NAKHON SI THAMMARAT

12



Principala atracție a zonei este tu-
rul orașului vechi într-o trăsură cu 
cai, pe un traseu ce șerpuiește pe 
lângă temple și prin cartiere cu case 
tradiționale din lemn. Dezvoltarea 
comerțului cu lemn de tec a atras 
către Lampang mulți comercianți 
din Myanmar, motiv pentru care 
clădirile etalează un melanj de stiluri 
arhitecturale cu influențe din Birma-
nia și Lan Na Thai. Templele sunt 
construcții de basm, cu acoperișuri 
ingenioase precum ale unor castele, 
cu decorațiuni rafinate din sticlă și 
delicate sculpturi din lemn. Wat Si 
Muang Rong, Wat Si Chum și Wat 
Phra Kaeo Don Tao sunt bijuteriile 
ce fac mândria orașului. Situat la 
mică distanță de aria urbană se află 
faimosul templu Phra That Lam-
pang Luang, cu o vechime de peste 
o mie de ani; trecând de intrarea 
în formă de arc, veți descoperiți o 
pagodă-relicvă acoperită cu plăci 
de aur și pitoreasca mănăstire Phra 
Chao Lan Thong.

Lampang 1
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Să nu ratați:
Lista atracțiilor din Lampang 
mai include: mina Mae Moh, cu 
Muzeul și Centrul de Studii al 
Lignitului și al minei de cărbuni, 
Thai Elephant Conservation 
Center, Muzeul de ceramică 
Dhanabadee, localul Pa Boonsri, 
unde se pot servi tăiețeii Kanom 

Jeen, dar și vechea piață Kad Kong 
Ta. Chiar dacă turiștii călătoresc 
cu avionul, Gara Nakhon Lampang 
trebuie neapărat visitată – a fost 
construită în timpul domniei 
lui Rama al VI-lea, înainte de 
construirea tunelului Khun Tan de 
către inginerii germani.

Orășelul unde timpul a ațipit printre casele 
vechi din lemn, templele anticei culturi Lanna 
și trăsurile trase de cai.

Lampang



Vremea răcoroasă din mai tot 
timpul anului și temperaturile 
foarte scăzute din timpul iernii 
constituie farmecul și atractivitatea 
acestei provincii. Khao Kho este 
cel mai vizitat obiectiv turistic, cu 
varietatea sa de flori, căpșuni și 
ferme cu legume de iarnă. Dacă 
vreți să vă bucurați de experiența 
campării sub pinii maiestuoși, o 
puteți face în Parcurile Naționale 
Nam Nao și Tung Salaeng Luang. 
O plimbare prin Parcul Național 
Phu Hin Rong Kla este un prilej de 
a descoperi decorul „istoric” al 
poveștii de luptă, iar priveliștea unui 
apus de soare în preajma peșterii 
Pha Hong este un adevărat miraj. 
Munții semeți, cascadele înspumate 
și faimoasele statui ale lui Buddha 
din Wat Trai Phum și Wat Sat Thai 
întregesc profilul provinciei cu 
elemente memorabile. 

Phetchabun
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Cufundați-vă în universul unde domnește ceața 
parfumată, unde pădurea e fermecată și florile sunt 

stăpâne. Phetchabun este „Elveția” Thailandei. 

De încercat:
Kaiyang Buatong (Buatong de pui 
la grătar) mâncat cu sticky rice și 
salată de papaya verde (Som Tam) 
sunt preparate clasice din provin-
cia Phetchabun. Multe restaurante 
frumoase, stațiuni și hoteluri îm-

bie vizitatorii să rămână mai mult 
chiar decât și-au propus inițial. 
Festivalul Sweet Tamarind și 
Târgul Crucea Roșie din Phetcha–
bun au loc în fiecare an, în luna 
ianuarie, și sunt alte două activități 
de pus pe agenda turiștilor.

Phetchabun



Wat Phra That Chae Haeng este 
unul dintre lăcașurile de cult cele 
mai venerate din provincia Nan; aici 
poate fi admirată o statuie Chedi de 
aur, de dimensiuni impresionante. 
Alt obiectiv turistic remarcabil este 
templul Viharn Luang, decorat cu 
opt șerpi care se încolăcesc unul 
în jurul altuia într-o măiastră și 
elaborată lucrare artizanală.
În mijlocul orașului, principala 
atracție este Wat Phumin, cu pic-
turile sale murale ilustrând viața 
socială a locuitorilor din Nan. 
Muzeul Național Nan, numit Ho 
Kham, a fost anterior reședința lui 
Phra Chao Suriyapong Paritdech, 
conducătorul provinciei Muang 
Nan. Astăzi, muzeul găzduiește ar-
tefacte prețioase din fildeș negru, 
precum și exponate ce deapănă is-
toria locală și ilustrează patrimoniul 
etnic din Nan. Parcurile Naționale 
Doi Phu Kha, Khun Nan și Mae Char-
im sunt printre destinațiile prefe rate 
ale turiștilor. Zona se mândrește cu 
multe oferte de cazare, cu pensiuni 
cochete și boutique hoteluri, în 
timp ce ospitalitatea e susținută de 
ofertele restaurantele înșirate de-a 
lungul râului. 

Nan

3 
Cuibărit în ceața tandră a munților de basm, 

bântuit de adieri ușoare, orașul își scrie istoria 
modernă într-un limbaj unic, ce împletește cultura 

cu identitatea etnică.  
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Nan

De experimentat: 
Ca fel tradițional de mâncare, 
cereți la masă Pa Nim, un 
desert de-a dreptul legendar 
din această provincie. Tot din 
tradiție fac parte competițiile cu 
bărci meșteșugite din trunchiuri 
întregi de copaci, evenimente 
ce adună mulțimi de localnici și 
vizitatori. Iar cel mai bun mod 
de a savura frumusețea provin-
ciei Nan este o tură cu bicicleta 
în jurul orașului.



Prima oprire „obligatorie” din 
provincia Buriram este la Prasat 
Phanom Rung, situl khmer impre-
sionant, cocoțat pe vârful unui 
vulcan stins. O plimbare pe jos 
pe podul Naga este o adevărată 
retrospectivă, un voiaj în timp ca un 
experiment virtual, ca și când ați trăi 
în plină glorie a vechiului Imperiu 
Khmer. Decorațiunile în mare parte 
intacte ale templului sunt un exem-
plu rafinat și exuberant al măiestriei 
sculpturii în piatră; ca o antiteză 
stilistică, templul Prasat Muang Tam 
de la poalele vulcanului este cu to-
tul diferit, lipsit de orice ornamente, 
dar etalând legendarele statui Naga 
cu cinci capete și iazurile pătrate. În 
centrul orașului Buriram, nu ratați 
City Pillar Shrine. Acesta se află în 
mijlocul unei pagode cu cinci etaje, 
iar cele patru laturi sunt îndreptate 
spre cele patru puncte cardinale, 
simbolizând stabilitatea.  

Provincia unde amprentele arheologice păstrate din zorile 
umanității se suprapun peste atracțiile turismului actual, 

într-un melanj al diversității gata de explorat. 

Buriram
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produse locale din programul 
comunitar OTOP. Puteți să vă 
răsfățați luând cina la restaurantul 
de lux de la Amari Buriram United 
Hotel, care servește preparate 
din bucătăria thailandeză și 
internațională.

De bifat: 
Printre atracțiile moderne sunt 
I-Mobile Stadium și International 
Circuit Chang, care pot găzdui 
evenimente de curse de clasă 
mondială. Foarte popular este 
Ground Walking Street, unde 
puteți găsi cele mai populare 

Buriram



Se „cuibărește” pe malul fluviului 
Mekong și este una dintre cele mai 
răcoroase provincii din Thailanda. 
Destinațiile frecventate intens 
sunt Parcurile Naționale Phu Ruea, 
Phu Lam Lo și Phu Kradueng. Aici 
pot fi admirate printre cele mai 
spectaculoase răsărituri de soare, 
fiind un adevărat moment de glorie 
a naturii când astrul se naște din 
cețuri. De-a lungul Mekongului se 
întinde pitorescul sat Chiang Khan, 
ale cărui căsuțe construite din lemn 
vechi poartă identitatea tradiției. În 
apropiere, Phu Tok și Kaeng Khut Ku 
sunt locuri ideale pentru relaxare, 
de comuniune cu natura generoasă, 
iar la Muzeul Popular Dan Sai de la 
Wat Phon Chai puteți afla detalii 
despre istoria locului și despre 
festivalul anual Phi Ta Khon. 

Loei 5
Thailanda muntoasă, cu tot ce 
are mai atractiv cursul supe-
rior al fluviului Mekong: faună 
sălbatică, floră miraculoase, 
munți falnici, cultură și tradiție.

Trei accente turistice: 
Barajul de la Dien Bien Phu se 
încadrează în patrimoniul cultural 
al Thailandei. Stupa Phra That Si 
Song Rak celebrează prietenia din-

tre poporul thailandez și locuitorii 
din Laos. Cel mai faimos restau-
rant din Loei este Loei Da Nang, 
unde puteți degusta delicioase 
preparate vietnameze.
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Principala atracție a orașului este 
statuia din bronz a lui Buddha 
Luang Phor Wat Ban Laem în Wat 
Phet Samut Worawihan, statuie 
ce îl reprezintă stând în picioare 
și ținând un bol pentru ofrande. 
Legenda spune că această sculptură 
a fost prinsă în plasa unui pescar și 
a fost adusă la Wat Sri Champa, 
denumirea de odinioară a templului. 
Mae Klong Railway Market 
este situat în apropiere de Gara 
Maeklong; acolo găsiți un întreg 
univers culinar, din care vedete sunt 
fructele de mare. În cadrul proiectul 
Pattanayak Amphawa Chai, o parte 
din casele cartierului desfășurat 
de-a lungul unui canal au fost 
transformate în galerii și magazine 
de suveniruri, în ideea de a încuraja 
conservarea vieții comunității, 
simultan cu promovarea turismului. 
Alte obiective sunt piețele 
plutitoare Bang Noi și Tha Kha. În 
Parcul Memorial ridicat în cinstea 
regelui Rama al II-lea este prezentat 
modul de viață în perioada timpurie 
a Imperiului Rattanakosin. 

Orașul de pe râul maiestuos și-a ajustat ritmul și 
trăiește o viață mulțumită, veselă și pitorească și vă 
invită să-i gustați ospitalitatea. 

 Samut Songkhram
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De notat:
În această zonă, eco-turismul este 
bine promovat prin comunitățile 
Bang Plub și Klong Klone. Turiștii 
dornici de relaxare pot face acest 
lucru la Baan Amphawa Resort 
and Spa, unde pe seară oaspeții 

pot vedea licuricii de-a lungul 
canalului. Casa Krateng Chao 
oferă fructe de mare proaspete, 
inclusiv macrou prăjit servit cu 
frunze de alge marine și pastă de 
chili pe orez fiert.

Samut Songkhram



Suan Phueng – rețineți numele 
acestui district, supranumit 
„Europa Siamului”, unde veți întâlni 
surprinzătoare locuri decorate în 
stil mediteraneean. De altfel, nu 
doar acolo sunt expuse operele 
artiștilor din Ratchaburi... Vizitați 
Parcul Cultural Siam ce găzduiește o 
interesantă colecție de sculpturi de 
ceară, apoi bifați neapărat fabrica de 
ceramică Tao Hong. Wat Phra That 
Mahathat este cel mai important 
templu din oraș care nu trebuie 
ratat. Provincia abundă în locuri 
de cazare, care mai de care mai 
chic. Cele mai cunoscute sunt Krua 
Mon Kai, unde turiștii pot degusta 
mâncăruri, deserturi și băuturi 
create pe principiile alimentației 
sănătoase, și restaurantul Je Orn, în 
fața Wat Khu Bua. Ratchaburi a fost 
mult timp renumit pentru tăiețeii de 
ou, fiecare magazin specific având 
propria rețetă de preparare. 

La doi pași de Bangkok, metropola cosmopolită și 
frenetică, se află un tărâm uimitor, unde locurile și local-

nicii trăiesc și respiră prin artă... 

 Ratchaburi
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Distracții inedite:
Teatrul de păpuși Nang Yai la 
Wat Khanon are loc anual de 
sărbătoarea Anului Nou, Song-
kran. Pentru cei în căutare de 
amintiri cu iz ludic, vă propunem 
o vizită la Suntree Land – o 

fabrică de păpuși, dar și o zonă de 
joacă pentru copii și colecționari 
de jucării. Iar la ferma din sus-
menționata așezare Suan Phueng, 
puteți învăța cum să tundeți oile 
și să degustați înghețata din lapte 
de oaie. 

Ratchaburi



Este un paradis terestru pentru iu-
bitorii astrului ceresc... Este punctul 
de plecare pentru a vizita pleiada de 
insule fascinante, printre care Koh 
Chang, Koh Mak și Koh Kut. În oraș 
se recomandă o plimbare la Wat 
Phai Lom, templul în incinta căruia 
se găsește Muzeul de Ceară al Celor 
Trei Venerabili Călugări. 
La Wat Buppha Ram veți admira 
picturile murale străvechi, apoi 
să sugerăm să vizitați și interiorul 
templului Vihan Phra Buddha Sai-
yat. Turul nu se poate încheia fără 
o vizită la City Pillar Shrine, decorat 
cu simboluri chinezești purtătoare 
de noroc. În pădurea de mangrove 
Ban Tha Ranae, întinsă de-a lungul 
râului Khlong Chek, turiștii pot apre-
cia intensele eforturi de conservare 
a naturii. În comunitatea Khlong 
Bang Phra se pot petrece câteva 
ore fermecătoare printre maga-
zinele și casele vechi, ce păstrează 
amprenta gloriei de odinioară din 
perioada de colonizare. La belve-
derea de la Laem Ngop vă veți exta-
zia cu siguranță de imaginea apelor 
nesfârșite, imensitatea mării fiind 
„supravegheată” de farul cel mare 
și podul peste valuri. 

De pus pe listă:
Pentru că zona este plină de 
resorturi și hoteluri boutique, 
nu ratați restaurantul Suan Pu 
de lângă pădurea de mangrove și 
restaurantul Sukhumvit, unde se 
gătesc cei mai delicioși tăieței de 
crab. Khaokang Jeh Moi Saen-

Vă îndoiți că insulele thailandeze sunt chiar paradisiace? Că plajele 
sunt din sidef strălucitor, iar apele cristaline au chiar acel albastru 

legendar din cărțile poștale? Haideți la Trat să vă convingeți.  

Trat

8
tung, un magazin de orez și curry, 
ce funcționează de peste 40 de 
ani. Târgul de fructe din Trat are 
loc anual, în perioada mai-iunie. 
Drumul către Ban Hat Lek con-
duce la Koh Kong, o provincie din 
Cambodgia vecină.

Trat
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Drumul spre plaja lungă de 
111 km trece prin multe locuri 
pitorești, unde merită făcut câte 
un popas. Situată în proximitatea 
fermecătoarei Laem Sing Beach 
este Clădirea Roșie, construită de 
soldații francezi în 1893. Parcul 
Național Khao Khitchakut atrage 
sute de pelerini, ce vin pentru a 
venera urmele pașilor lui Buddha. În 
timpul unei croaziere spre ineditul 
sat Rai Phan Din, puteți admira 
peisajul punctat de vreo 400 de 
locuințe tradiționale lacustre.
Dar principala atracție din orașul 
Chanthaburi este Complexul de Bi-
juterii și Pietre Prețioase, unde veți 
putea cumpăra o varietate de pietre 
prețioase, precum celebrele rubine 
și safire thailandeze. Neapărat tre-
buie incluse câteva alte vizite: la 
fermele locale, unde veți savura 
fructe absolut delicioase, apoi 
în comunitățile Tha Luang, Talad 
Klang și Talad Lang. Merită bifat și 
Delfinariul Ocean Sea World, unde 
turiștii se pot fotografia de aproape 
cu delfinii. 
Punctul de frontieră Ban Laem se 
află la granița dintre Thailanda și 
Cambodgia. KP Grand Hotel este 
printre cele mai înalte clădiri din 
oraș, în timp ce Mu Liang (Phraya 
Trang) este unul din cele mai popu-
lare restaurante. În plus, sunt multe 
restaurante cu specific mediterane-
an, cum ar fi Pikul Phochana, situat 
în districtul Klung și Krua Khun Rim 
Daeng Khlong, a cărui specialitate 
sunt mâncărurile de crabi. 

De reținut:
Biserica catolică din Chanthaburi a 
fost construită ca replică a catedra-
lei Notre Dame din Paris. Acest 
lăcaș religios nu e doar un loc de 

Cum vă întâmpină acest 
Eden asiatic: cu seninătatea 
apelor mării, cu ospitalitatea 
autentică și stilul de viață 
ancestral al pescarilor, cu 
răsfățul și savoarea fructelor 
proaspete. 

9

pelerinaj al creștinilor; i s-a de-
cernat Premiul pentru Conservare 
de către Asociația Arhitecților 
din Siam, sub Înaltul Patronaj al 
Maiestății Sale, Regele Bhumibol.
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Chantaburi
Chantaburi



Trang
 

În afară de sugestia de a străbate 
provincia aceasta minunată 
călătorind cu un tuk tuk, pentru 
a asimila direct pulsul și savoarea 
vieții locale, vă mai tentăm cu câte-
va idei. Într-un periplu de o singură 
zi puteți explora, de aproape sau din 
larg, toate insulele din Trang. Cele 
mai cunoscute sunt Koh Muk, Koh 
Kradan, Koh Chuek și Koh Ma. Wang 
Thep Taro este o nouă destinație 
turistică, în timp ce imensa 
grădină botanică peninsulară 
(Thung Khai) găzduiește o incredibil 
de mare varietate de arbori și flori 
sălbatice. Un obiectiv interesant 
este Ferma Bo Hin, unde puteți ve-
dea cum se desfășoară traiul cotidi-
an al pescarilor locali. Hotelul Thum-
rin Thana, cu cele 289 de camere, 
întâmpină turiștii de peste douăzeci 
de ani cu o ospitalitate devenită 
deja notorie. Pier 88 este un pub 
și un restaurant unde puteți desco-
peri atmosfera urbană din Trang... 

Oraș pe cât de mic, pe atât de plin de povești și atracții turistice. 
Munților, plajelor, culturii și istoriei li se adaugă exuberanța 

ofertelor gastronomice.
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De gustat: 
Zona este asociată, simbolic – atât 
pentru turiști, cât și pentru local-
nici – cu ideea unui paradis culinar, 
renumit pentru extravaganțele sale 
gastronomice. Printre recomandări: 
fructele de mare, carnea de porc 

la grătar, diverse preparate cu 
Dim Sum. Meringue & Me oferă o 
gamă largă de produse de patiserie 
delicioase și o cafea extrem de 
gustoasă. Festivalul de Prăjituri 
din Trang  are loc în fiecare an, în 
prima săptămână a lunii august.

Trang



Chumphon

Dacă plajele „consacrate” de tu-
rismul ultimelor decenii au devenit 
o marcă deja oficială a loisirului în 
Thailanda, țărmurile din Chumphon 
au de oferit un farmec ingenuu, 
natural și pe alocuri sălbatic, neîn-
tinat de efervescența altor așezări 
marine. De exemplu, Thung Wua 
Laen este o plajă all-inclusive și pri-
ma atracție turistică în Chumphon, 
în special pentru surferi și scafandri. 
Odată ajunși la belvederea de 
la Muntele Mutsea, veți avea o 
priveliște absolut minunată asupra 
Comunității Pak Nam Chumphon; 
tot aici se găsește o statuie a lui 
Guan Yin. Altarul ridicat de  Prințul 
de Chumphon pentru fondato-
rul Marinei Regale Thailandeze la 
Sai Ree Beach este o destinație 
turistică ce trebuie marcată în 
agenda călătoriei dumneavoastră. 
În Parcul Național Mu Ko Chum-
phon își vor găsi destinațiile ideale 
atât pasionații de natură perfect 
conservată, cât și amatorii de spor-
turi nautice – căci vor descoperi 
cele mai tentante trasee pentru ei și 
caiacul lor. 

În plus:
Thung Zang Bay, Mo Bao Beach 
și Laem Thong sunt alte obiective 
turistice demne de a fi vizitate; 
sunt locuri idilice, ce fac din 
provincia Chumphon un proiect 
pentru o vacanță thailandeză... 
altfel. Mai originală, mai provo-
catoare, mai memorabilă.

Drumul de costișă duce la... nenumăratele plaje înșirate în Golful 
Thailandei, ferecate în timp de frumusețea absolută a acestei zestre 
naționale: natură și stil de viață tradițional – ecuația căutată de cei 
mai pasionați turiști. 

11
TH

AI
LA

N
D

A

Chumphon



Principala atracție este Wat Phra 
Mahathat Woramahawihan, cunos-
cut pentru splendida sa stupă de 
aur. O vizită acolo este ca o incursi-
une în alt timp, în alt univers. În afara 
perimetrului urban, vă sugerăm o 
vizită în Khanom District, unde sunt 
organizate plimbări pe mare în bărci 
tradiționale; bonus: veți avea sur-
priza unor întâlniri unice, cu jucăușii 
delfini roz.
O altă atracție inedită este explora-
rea tradițiilor, ritualurilor și stilului de 
viață cotidian al oamenilor din Pak 
Phanang. Aici vă puteți plimba prin 
piața veche de 100 de ani, mărginită 
de casele cu arhitectură clasică. 
Laem Talumphuk este binecunoscut 
pentru peisajele sale de o frumusețe 
paradisiacă, „rivalizată” doar de re-
sorturi și hoteluri boutique, care mai 
de care mai elegante. De exemplu, 
THA Sala Fructe de mare își menține 
popularitatea de aproape 20 de ani. 
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O provincie unde armonia este generată 
de cele două Dharma. Prima se referă la 

buddhism, care are aici o respectabilă istorie 
seculară, a doua – la natura tropicelor, unică și 

fermecătoare, tipică sudului Thailandei. 
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Nakhon
Si Thammarat

De bifat:
Casa artistului național Suchart 
Subsin din Ban Nang Talung, unde 
puteți asista la o demonstrație a 
Teatrului de Umbre Nang Talung. 
Satul Kiriwong din districtul Lan 
Saka District, unde puteți con-

tribui la beneficiul economic al 
comunității cumpărând suveniruri 
artizanale. Al zecelea Festival Lu-
nar, ocazie cu care veți admira pa-
rade pline de culoare de-a lungul 
străzii Ratchadamnoen în Nakhon 
Si Thammarat.

Nakhon
Si Thammarat



În cazul în care albinele își fac stup
în casa sau grădina dumneavoastră, 
nu-l distrugeți, căci nu e de bun augur. 
Albinele sunt insecte harnice care 
aduc noroc. 
Când ieșiți din casă, faceți primul 
pas cu piciorul stâng și veți avea o zi 
bună. 
Dacă v-a lovit altcineva peste mână 
în timp ce amândoi vă întindeți după 
mâncare la masă, înseamnă că veți 
avea un oaspete în curând. 
Hrăniți animalele fără stăpân sau 
oferiți-le adăpost în zilele ploioase 
și veți atrage norocul de partea 
dumneavoastră. 
Dacă ați găsit vreodată o monedă 
pe sol, ridicați-o, căci este un baht 
norocos. În caz contrar, va „supăra” 
banii și-i va alunga din buzunar. 
Purtând un inel pe degetul mijlociu 
de la mâna dreaptă va atrage 
averea. Un inel purtat pe degetul 
inelar sau degetul mic de la mâna 
stângă va spori șarmul personal. 
Întotdeauna e bine să aveți ouă și 
portocale în bucătărie. Acestea vor 
aduce fericire în casă. 
Nu atingeți capul unei persoane, 
nici măcar al unui copil. Capul este o 
parte sacră a corpului. 
Visând că un șarpe se înfășoară în 
jurul corpului, înseamnă că vă veți 
întâlni în curând sufletul pereche. În 
cazul în care aveți deja un partener 
sau sunteți deja căsătorit și ați visat 

că ați găsit un șarpe, cineva este 
îndrăgostit de dumneavoastră. 
În cazul în care o broască intră în 
casă, înseamnă că va aduce noroc. 
Visele de dimineață sunt verosimile, 
deoarece este momentul când 
îngerii vizitează muritorii. 
Se spune că e norocos cel care 
termină ultimul porția de mâncare. 
Dacă mâncați ultimul dumicat de 
mâncare din farfurie, veți avea parte 
de un partener chipeș. 
Dacă vorbiți despre cineva și 
dintr-o dată el / ea apare sau auziți 
de el / ea, înseamnă că persoana 
respectivă va trăi mult timp. 
Când strănutați, cuiva îi e dor de 
dumneavoastră sau cineva vorbește 
despre dumneavoastră. 
Întotdeauna consultați-vă cu un 
călugăr sau medium pentru a  sta-
bili data favorabilă pentru nuntă, 
înainte de a cumpăra o mașină sau 
înainte de a turna fundația pen-
tru o casă nouă. Generațiile mai 
tinere s-ar putea să nu creadă în 
superstițiile de mai sus, dar ma-
joritatea thailandezilor consideră 
această practică foarte importantă. 
Majoritatea thailandezilor poartă 
amulete. Acestea sunt reprezentări 
ale lui Buddha, de multe ori placate 
cu aur sau argint și purtate în jurul 
gâtului. Se crede că au puteri sacre, 
cum ar fi capacitatea de a proteja 
purtătorul de accidente sau boli. 

Superstiții în cultura thailandeză
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Journey to a breathtaking stretch of the Andaman coastline, where azure 
waters, towering limestone cliffs, deserted islands and national park 
wonders await you from the laid back luxury of Anantara Si Kao 
Resort & Spa, just an hour south of Krabi.

139 rooms, suites and pool suites with lush garden, pool and island 
dotted sea views offer comfortable havens for couples, friends and 
families, matched by the ideal facilities. Pools for quiet time and 
splashing fun for little ones.

A children’s club and creative activities to engage curious minds. 
Speedboat trips to the jewel-like island of Koh Kradan, home to 
Anantara’s private Beach Club, powdery white sands and bountiful reefs.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com
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