
	

 
 
Kattava Bangkokin kolmen päivän opas 
Viikonloppu Bangkokissa,  jota  kutsutaan myös Aas ian New York iks i ,  on pakol l inen 
kokemus n i i l le ,  jotka ha luavat  matkaltaan Michel in-täht iä ,  herkul l ista  katuruokaa,  upeita  
ostosmahdol l isuuks ia  ja  maai lmanluokan kulttuur itapahtumia.  Thaimaan pääkaupunki  
tar joaa henkeäsa lpaavan urbaanin kokemuksen vanhan maai lman kohdatessa uuden ja  
majesteett isten temppel ien su lautuessa modernien p i lvenpi irtä j ien joukkoon.  Ota ka ikk i  
i rt i  Bangkokin  v i ikonlopusta tämän oppaan avul la!  
 
Torsta iaamu 
Laskeuduttuasi Suvarnabhumin lentokentälle, 50 
miljoonan muun vuosittaisen matkustajan tavoin, suuntaa 
taksilla kohti kaupunkia. The Siam Hotel  on erityisen 
ylellinen hotelli ja täydellinen valinta urbaania keidasta 
etsiville. Se sijaitsee Chao Phraya -joen varrella lähellä 
historiallisia ja kulttuurisia nähtävyyksiä vain yhden 
jokivenepysäkin päässä keskustasta. Toinen erinomainen 
valinta on ylellinen ja palkittu Boutique Hotel Shanghai  Mansion, joka sijaitsee Bagkokin sykkivän 
Chinatownin sydämessä. Kiinalainen kaupunginosa on täynnä neonvaloja ja makujen sekä hajujen ihanaa 
sekamelskaa. Nuorille ja urbaaneille matkustajille saattaa sopia paremmin The Yard Hostel , joka sijaitsee 
vilkkaasta ravintola-,  baari- ja putiikkitarjonnastaan kuuluisalla Ari-alueella. "Yard" tarkoittaa thain kielellä 

sukulaista, ja se kuvaa hyvin hostellin sydämellistä 
ilmapiiriä ja tapaa toivottaa vieraat tervetulleeksi 
Bangkokiin.  
The Siam Hotel , 3/2 Thanon Khao, Vachirapayabal, 
Dusit, Bangkok 10300, http://www.thesiamhotel.com/ 
Shanghai  Mansion, 479 - 481 Yaowaraj Road, 
Samphanthawong, Bangkok 10100, 
https://www.shanghaimansion.com/ 
The Yard Hostel , 51 Phahonyothin Road, Samsen Nai, 
Phaya Thai, Bangkok 10400, http://theyardhostel.com/ 

 
Torsta i- i l tapäivä  
Virkistäydyttyäsi hotellilla edessä on kulttuurin täyteinen 
päivä! Aitoon Bangkokin matkaan kuuluu aina vierailu 
Suuren pa lats in  (Grand Palace) alueelle, joka on 
Bangkokin todellinen sydän. Se on jaettu Smaragdibuddhan 
temppelin (Wat Phra Kaeo) alueeseen ja kuninkaallisten 
rakennusten alueeseen. Smaragdibuddhan patsas esittää 
meditoivaa Buddhaa, oka istuu jooga-asennossa ja on 
päällystetty vihreillä jalokivillä sekä kullalla. Kuninkaallisissa  



	

 
 
 

rakennuksissa pidetään erilaisia kuninkaallisia seremonioita 
ja valtiollisia tilaisuuksia . Nykyta iteen museo 
(MOCA) tarjoaa upean katsauksen moderniin taiteeseen 
ja Thaimaan taidehistoriaan ollen ehdoton valinta taiteesta 
kiinnostuneille. Tilava viisikerroksinen halli pitää sisällään yli 
800 taideteosta ja veistosta, jotka ovat eri puolilta 
Thaimaata kotoisin olevien taiteilijoiden käsialaa. 
YenakArt  Vi l la  on suuri Bauhaus-tyylinen Bangkokin 
keskustassa sijaitseva nykytaidegalleria, joka käsittää 180 

neliömetrin suuruisen näyttelyhallin. 5 metrin korkuisen hallin jatkeena on 600 neliömetrin kokoinen 
veistospuutarha. Galleria esittelee lähinnä thaimaalaisten taiteilijoiden maalauksia, valokuvia, piirustuksia, 
veistoksia, animaatioita, videotaidetta ja installaatioita.  
Grand Palace, Na Phra Lan Road, Bangkok 10200, http://palaces.thai.net 
MOCA, 499 Kamphaengphet 6 Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand, 
http://mocabangkok.com 
YenakArt  Vi l la , 69 Prasat Suk Soi, Yen Akat Road, 10120 Bangkok, http://yenakartvilla.com 
 
Torsta i- i l ta  
Ensimmäinen Bangkokin päivä on hyvä päättää hyvällä ruualla. 
Istuudu rehevään Issaya S iamese Clubin puutarhaan 
kansainvälistä mainetta niittäneen Master Chef Ian Kittichain 
kestittäväksi nauttimaan perinteisistä thaimaalaisista herkuista 
ripauksella kansainvälisyyttä höystettynä. Kokeile ravintolan 
kuuluisaa Yum Hua Plee -annosta, joka on banaaninkukista, 
palmupuun hedelmän siemenistä, rapeasta salottisipulista ja 
paahdetuista maapähkinöistä koostuva salaatti 
chilihillokastikkeella. Toinen loistava vaihtoehto on suunnata 
pikkupurtavalle ja drinkille Namsaah Bott l ing Trust  -
gastropubiin, joka sijaitsee vaaleanpunaisessa 1900-luvun alun 
huvilassa. Baari on kuuluisa klassisista ja leikkisistä cocktaileistaan 
sekä Asian Bar Food -tyyppisestä ruuasta ja isoista usean hengen 
annoksista. Täällä on pakko kokeilla tulisia soodapaneroituja 
katkarapuja Sriracha-aiolilla! Jos Bangkokin matkaan kaipaa 
italialaista twistiä, kannattaa kokeilla rustiikkia Appia  Bangkok -trattoriaa. Ruokalistalla on italialaisia 
Charcutery-alkupalalautasia ja juustoja, tuorepastoja, Välimeren antimia sekä herkullista tiramisua. 
Bangkokin parasta katuruokaa himoitseville oikea valinta on Jay Fai . Vastikään Michelinin tähdellä 
palkitussa ravintolassa viihtyvät sekä taksikuskit että ruoka-nörtit ravintolan kuuluisista rapuomeleteista, 
curryannoksista ja katkarapunuudeleista nauttien.  
Issaya S iamese Club,  4 Soi Sri Aksorn, Chua Ploeng Road, Sathorn, https://www.issaya.com 
Namsaah Bott l ing Trust, 401 Silom Soi 7, 10500, http://www.namsaah.com 
 



	

 
 
 
Appia  Bangkok, 20/4 Sukhumvit 31, Bangkok 10110 Thailand, http://www.appia-bangkok.com 
Jay Fai , 327 Maha Chai Rd, Khwaeng Samran Rat, Khet Phra Nakhon, Bangkok 
 

Per janta ipä ivä 
Hintatietoinen aloittaa päivän vaatteiden Bobae Market  -
tukkumarkkinoilta. Täältä shoppailijan paratiisista löytyy yli 1300 
vaate-, kenkä- ja jalokivikauppaa sekä erittäin halvat hinnat. 
Liiallisesta shoppailusta ei kannata huolehtia, sillä kaupoista on 
mahdollista järjestää kotiinkuljetus maailmanlaajuisesti. Paksun 
lompakon omistajat voivat suunnata Centra l  Embassy- tai S iam 
Paragon -ostoskeskukseen, joista löytyy tusinoittain kansainvälisiä 
Chanelin, Guccin, Pradan ja thaimaalaisen Disayan kaltaisia 
luksusbrändejä. Edullista designia löytyy EmQuart ier-
ostoskeskuksen Another Story -nimisestä Lifestyle Concept -
myymälästä. Another Story on shoppailijan keidas, joka on täynnä 
aistikasta tekniikkaa, hienoja nahkatuotteita, tuoksukynttilöitä ja  
kaikkiin tilanteisiin sopivia lahjatavaroita. Kuljeskele EmQuartier-
ostoskeskuksessa ja nauti designer-putiikkien, ravintoloiden ja upean 
sisäpuutarhan sekä vesiputouksen tunnelmasta.  

Bobae Market , 488 Krung Kasem Road, Bangkok, http://www.bobaetower.com/ 
Centra l  Embassy,  1031 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330, 
http://www.centralembassy.com/ 
Siam Paragon,  991 Rama 1 Road, Puthumwan Bangkok, http://www.siamparagon.co.th  
Another Story, 693 695 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, 
https://www.facebook.com/AnotherStoryOfficial/  
EmQuart ier ,  693 695 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, https://www.emquartier.co.th/ 
 
Per janta i- i l ta  
Tee jokiveneristeily ennen 
illallista ja ihaile auringonlaskua 
kimaltavaan Chao Phraya -
jokeen ja sitä ympäröiviin 
kanaaleihin. Rauhallisen 
ylellisyyden perikuva, 
legendaarinen Mandar in  
Orienta l  -hotelli on 
järjestänyt jokiristeilyjä jo 140 
vuoden ajan Bangkokin taianomaisen illan vietteeksi. Risteilyn jälkeen kannattaa suunnata kahden 
Michelin-tähden Le Normandie -ravintolaa, joka sijaitsee hotellissa ja tarjoaa henkeäsalpaavan näkymän 
joelle. Ravintola on keskittynyt hienostuneeseen ranskalaiseen keittiöön jo vuodesta 1958 lähtien ja jatkaa 
edelleen samalla linjalla. Ruokalista tarjoaa hanhenmaksaa, karitsankaretta ja Grand Marnier -kohokasta  



	

 
 
 
virheettömän palvelun siivittämänä. Jos mieli tekee thaimaalais-ranskalaista ruokaa, kannattaa kokeilla La 
table  de Tee -rav intolaa.  Siellä luvassa on fine dining -elämyksiä jatkuvasti muuttuvan maistelumenun 
merkeissä. Pääkokki Tee Kachonklin räätälöi annoksensa panostamalla kahteen toisiaan täydentävään 
pääraaka-aineeseen ja luo sitten jokaisen annoksen inspiraationsa, sesongin tai tunteidensa pohjalta. 
Kiinalaisia nuudeleita ja edullisia hintoja himoitsevien Bangkokin matkalaisten kannattaa suunnata Xia  
Duck Noodles  -ravintolaan. Aina täpötäydessä katuruokapaikassa tarjotaan aromikkaita noodeleita, 
veripalttua, haudutettua ankanrintaa ja kiinalaisia keittoja.  
Mandar in  Orienta l , 48 Oriental Avenue, Bangkok 10500, https://www.mandarinoriental.com/bangkok 
Le Normandie,  48 Oriental Avenue, Bangkok 10500, 
https://www.mandarinoriental.com/bangkok/chao-phraya-river/fine-dining/restaurants/french-
cuisine/le-normandie 
La table  de Tee, 69/5 Saladaeng Road Silom, Bangrak, Bangkok 10500, http://latabledetee.com 
Xia  Duck Noodles , 2856 Rama IV Road, Bangkok, Bangkok 10310 
 

Lauanta ipä ivä  
Chatuchakin  Weekend Market on yksi maan 
suurimmista viikonloppumarkkinoista, joka pitää 
sisällään yli 15 000 kojua 27 alueeseen 
jakaantuneena. Tarjolla on thaimaalaista käsityötä, 
ainutlaatuista kodin sisustustavaraa ja sekä vintage 
että uusia vaatteita. Vierailijat voivat nauttia 
thaimaalaisesta markkinakulttuurista ja 
hemmotella itseään thaimaalaisella katuruualla. 
Kelluvat Amphawa Float ing Market  -

markkinat pidetään iltapäivisin ja niille voi osallistua veneretkeltä käsin. Tarjolla on vintage-leluja, 
taidepostikortteja, värikkäitä hedelmiä ja herkullista katuruokaa kauniin Amphawa-kanaalin maisemissa. 
Päätä ostospäivä kävelyretkeen Lumpini-puistossa (Lumphin i  Park), joka on tunnettu puiston 
samankaltaisuudesta New Yorkin Central Parkin kanssa. Se on Thaimaan ensimmäinen yleinen puisto ja 
ollut suosittu aina siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 1925. Nimi "Lumphini" tulee nepalinkielisestä 
Buddhan syntymäpaikkaa tarkoittavasta sanasta, ja puisto on täydellinen  hengähdyspaikka lomanviettäjille. 
Trooppista maisemaa värittävät puut, järvet ja jopa pieni saari.  
Chatuchak Weekend Market, 587/10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Khwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, 
Krung Thep Maha Nakhon 10900, http://www.chatuchak.org  
Amphawa Float ing Market, Amphawa, Amphawa District, Samut Songkhram 75110, 
https://www.tourismthailand.org/Attraction/Amphawa-Floating-Market--1045/ 
Lumphin i  Park Rama IV Road, Ratchadamri ja Witthayu (Wireless) Roadin välissä, portit kaikilla sivuilla 
 
Lauanta i- i l ta  
Ota taksi lentokentälle myöhäiselle lennolle, joka vie sinut sunnuntaiaamuksi kotiin. 


