
PAŁACE W BANGKOKU NAJWIĘKSZĄ
ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

Królestwo Tajlandii uporczywie dąży do zachowania w jak
najlepszym stanie wszelkich zabytków i pałaców w Bangkoku, gdyż
są one jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów atrakcji w
kraju. Miejscowy rząd wraz z rodziną królewską pracuje zatem
obecnie nad projektem wspierającym to dziedzictwo Tajlandii.

 

Z samych Chin Tajlandia spodziewa się około miliona turystów, którzy mogą odwiedzić te
fascynujące pałace w Bangkoku, które niegdyś należały do rodziny królewskiej. Wśród nich na
szczególne uznanie zasługują: Grand Palace w Bangkoku, Ananta Samakhom Hall, Vinamnek
Mansion i Dusit Parliament House.

Wspaniały Grand Palace jest zdecydowanie najbardziej znanym spośród wszystkich pałaców
znajdujących się w Bangkoku. Szczególnie olśniewająca wygląda w nocy, gdyż został udekorowany
dużą ilością kolorowych światełek. Pałac powstał w 1782 roku i jest klasycznym przykładem
oryginalnej i niezwykle twórczej tajskiej architektury.

Z kolei pałac Ananta Samakhom Hall był miejscem wielu ważnych wydarzeń politycznych jakie miały
miejsce w Tajlandii. W latach 1933-1947 pałac był siedzibą pierwszego w historii Tajlandii
parlamentu. Pałacowe sale wyłożone są włoskim marmurem w stylu typowo renesansowym, sam
zamek jest efektem twórczości włoskich architektów z 1915 roku.

Po czasach panowania króla Rama V, Vimanmek Masion był raczej rzadko uczęszczany, w związku z
czym przez pewien okres czasu bardzo wyniszczał. Gruntowny remont pałacu przeprowadzono
jednak w 1981 roku podczas świętowania rocznicy powstania Bangkoku.

Zbudowany za czasów panowania króla Rama V, Dusit Parliament House był znany jako kolejna
siedziba miejscowego rządu nie tylko w Tajlandii, ale na całym świecie. Od 1985 roku pałac jest
oficjalnie udostępniony jako obiekt turystyczny.

Paisal Lomothong, oficer ochrony Royal Household Bureau, ogłosił, że w zeszłym roku pałac
odwiedziło 700 000 turystów, a w bieżącym roku ta liczba ma się jeszcze zwiększyć. Szacuje się
bowiem, że każdego dnia pałace Antana i Vinamnek odwiedzać będzie w sumie ponad 2 000
turystów, z czego znaczną większość stanowić mają Chińczycy.

Z pewnością turyści zainteresowani konkretnymi pałacami, zwrócą również uwagę na wiele innych
obiektów będących świadectwem niezwykle bogatego dziedzictwa kulturalnego i politycznego
Tajlandii. Dla przykładu wewnątrz zamku Vinamnek Mansion znajdują się liczne wystawy
bezcennych przedmiotów wykonanych z ceramiki, kryształów i kości słoniowej.

W pobliżu Vinamnek’a znajduje się kilka równie wspaniałych, choć nieco mniejszych pałaców, które
w przeszłości były zamieszkane przez rodzinę królewską, w tym przez księżniczki: Arunvadi, Krom
Luang, Oradaya, Bungsoi Sa-anga, czy Busban Buaphan. Niektóre z nich były także sporadycznie
zamieszkiwane przez królową Sirikit. Wszystkie spośród nich dostępne są dla turystów.
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