TAJLANDIA
KLIMAT:
Większość turystów wybiera się do Tajlandii pomiędzy końcem października a lutym kiedy jest
ciepło i przyjemnie. Miesiące od marca do maja są najgorętszym okresem w całym roku - liczba
turystów wówczas nieznacznie spada. Pora deszczowa trwająca od czerwca do września jest
również doskonałym momentem na wizytę w Tajlandii. Przelotne opady przynoszą ulgę od upałów,
kwitnie większość roślin, a hotele i ulice nie są przepełnione.

HOTELE:
Możliwa konieczność wpłaty depozytu zwrotnego w hotelach w Tajlandii na pokrycie ewentualnej
konsumpcji z mini baru lub innych nieprzewidzianych kosztów na terenie hotelu.
Wysokość depozytu uzależniona jest od kategorii i długości pobytu i wynosi od 20 USD do 300
USD za pokój.

WALUTA:
Walutą obowiązującą W Tajlandii jest Baht (THB), 1 baht = 100 sedangów
1 USD = 32 THB
1 PLN = 10,60 THB
Walutę można bez problemu wymienić na miejscu w kantorach i bankach. Warto jednak wymieniać
dolary bądź euro.

PRZYKŁADOWE CENY:
Piwo w restauracji – ok. 60-80 baht (2-3 USD), piwo w sklepie – ok. 45-60 baht (1,5-2 USD), obiad
w taniej restauracji – ok. 60 baht (2 USD), trzydaniowy obiad dla dwojga w restauracji średniej
klasy – ok. 500 baht (17 USD), posiłek typu fast food – ok. 140 baht (5 USD), posiłek na ulicy –
około 30-40 baht (1-1,5 USD), woda mineralna 1 litr – ok. 15 baht (0,5 USD), pojedynczy bilet
(transport lokalny) – ok. 20-50 baht (mniej niż 2 USD), przejażdżka tuk-tukiem – 30-100 baht, w
zależności od odległości (1-3 USD).

RÓŻNICE CZASOWE:
Po przylocie do Tajlandii należy przestawić zegarki o 6 godzin do przodu względem czasu
polskiego.

CZAS LOTU:
Bangkok - ok. 12 godz.;
Warszawa - lotnisko europejskie (np. Wiedeń) ok. 2 godz., lotnisko europejskie - Bangkok - ok. 10
godz.

TRANSPORT:
Pociągi w Tajlandii są wygodne, punktualne, a ceny biletów są przystępne. Autobusy oferują
szybkie przejazdy, wysoką jakość usług i klimatyzację. Transport lokalny zapewniają taksówki,
riksze i riksze motorowe. Taksówki w Bangkoku posiadają taksometry, w innych rejonach należy
ustalić cenę przed rozpoczęciem kursu. Samochody i motocykle można wynająć w większych
miastach i centrach turystycznych po okazaniu międzynarodowego prawa jazdy. Tajowie jeżdżą
lewą stroną drogi - przynajmniej w większości przypadków.

ELEKTRYCZNOŚĆ:
220V, 50Hz, wtyczki europejskie (dwa okrągłe poziome równoległe otwory) i japońskie (dwa
podłużne pionowe równoległe otwory), adaptery można kupić w sklepie elektrycznym lub
wypożyczyć w hotelu

WIZY:
Tajlandia - posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych
do 30 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę. W sytuacji gdy granica Tajlandii będzie
przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich (Laos, Malezja, Kambodża i Birma) pobyt wynosi
15 dni. Gdy pobyt będzie przekraczał 30 dni bądź cel wizyty będzie inny niż turystyczny należy
ubiegać się o wizę w Ambasadzie / Konsulacie Generalnym Królestwa Tajlandii.
Przekraczając granicę Tajlandii i korzystając ze zwolnienia wizowego należy posiadać:
- paszport ważny minimum 6 miesięcy w momencie wjazdu,
- bilety potwierdzające opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni,
- środki finansowe na pobyt (10.000 Baht/osoba, 20.000 Baht/rodzina).

Wycieczki fakultatywne Krabi:
Rejs cztery wyspy – ekscytująca wyprawa łódką do czterech tropikalnych wysp. Ko Khai – Wyspa
Kurczaka nazwana tak ze względu na podobieństwo do tego ptaka. Ko Tap – najpopularniejsza, to
właśnie ona zdobi pocztówki i zdjęcia z Tajlandii, słynie także jako idealne miejsce do
snurkowania. Ko Poda – z białym piaskiem i rzędami palm, przy których można schronić się przed
słońcem. Jeżeli poziom wody jest nie za wysoki można przespacerować się na Ko Mor –
urzekającą, najmniejszą z wysp. Podczas wycieczki gwarantowane: pływanie, snurkowanie,
opalanie, zwiedzanie we wspaniałych okolicznościach przyrody. Cena – ok. 53 USD.
Przejażdżka na słoniu – wyprawa przez dżunglę, która znajduje się tylko 7 km od Ao Nang. Trasa
przejażdżki prowadzi wzdłuż rzeki, gdzie można zobaczyć tropikalne ptaki i małpy w ich
naturalnym środowisku. Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 39 USD (zawiera wodę i owoce).
Wyspa Phi Phi łodzią motorową – bajeczne wyspy Phi Phi znajdują się zaledwie 45 minut od
Krabi. Po drodze postój w dwóch mniej odwiedzanych miejscach do snurkowania – wyspie
Bamboo i Hin Klang. Po snurkowaniu lunch w zatoce Tonsai, kąpiel. Wizyta w zatoce Maya –
idyllicznym miejscu, gdzie został nakręcony słynny film „Plaża”. Cena – ok. 79 USD (zawiera
lunch).
Krabi – odkrywanie Krabi i okolic. Po drodze można zobaczyć obrazki z codziennego życia
mieszkańców. Zwiedzanie ogromnej świątyni Wat Kaew z aż 1272 stopniami, które do niej
prowadzą. Krótka przeprawa łódką na wyspę Koh Klang. Lunch w lokalnej restauracji z typowym
tajskim jedzeniem. Cena – ok. 68 USD (w cenie lunch).
Wyspa Jamesa Bonda – położona w przepięknej zatoce Phang-nga, oryginalnie nazywa się Ko
Tapu. Jest to 20-metrowa formacja skalna, która „zagrała” w filmie „Człowiek ze złotym
pistoletem”. Rejs tradycyjną tajską łódką do jaskiń, gdzie można podziwiać stalaktyty i stalagmity.
Lunch w lokalnej restauracji na wyspie Panyee. Powrót do przystani, następnie wizyta w świątyni
Małpy (Suwan Khuha). Jest to niezwykłe miejsce wewnątrz kompleksu jaskiń, gdzie przechadzają
się małpy. Chwila relaksu przy wodospadzie. Cena – ok. 76 USD (zawiera lunch).
Rafting – szalony spływ po rzece w tropikalnej scenerii. Przed spływem profesjonalne
przeszkolenie, następnie 45 minut niezapomnianych wrażeń. Cena – ok. 93 USD.

Wycieczki fakultatywne Phuket :
Miasto Phuket – pełne wielobarwnych uliczek i kameralnych muzeów. W programie najważniejsze
miejsca miasta, a następnie wspaniałe widoki z przylądka Phromthep z punktem widokowym,
znanym z zachwycających zachodów słońca. Zwiedzanie największej świątyni na Phuket, a w
drodze powrotnej pokaz tworzenia tajskiej biżuterii w lokalnej wytwórni. Cena - ok. 35 USD.
Phuket Fantasea – przedstawienie inspirowane tajskim bogactwem i egzotycznym dziedzictwem.
Ukazuje nie tylko wdzięk i piękno Tajlandii - to teatralny styl Las Vegas połączony z nowoczesną
technologią i efektami specjalnym. Cena - ok. 70 USD.
Lekcje tajskiego gotowania - jednodniowy kurs gotowania, który rozpoczyna się od poznania
tajskich przypraw i wizycie na lokalnym rynku, a kończy poznaniem receptur najbardziej znanych,
tajskich przysmaków. Kursy są przygotowane nie tylko dla wielbicieli mięsa, ale również dla
wegetarian. Zajęcia odbywają się w scenerii gór i białych plaż. Cena - ok. 105 USD.
Simon Cabaret - kameralny teatr z wysokiej jakości nagłośnieniem i oświetleniem, znany z
wyszukanych strojów i doskonałej gry aktorskiej. Na scenie wystawiane są musicale z całego
świata w języku angielskim w wykonaniu słynnych ladyboys. Cena - ok. 25 USD.
4 in 1 Safari - wizyta w znajdującym się na szczycie góry Siam Safari, którego największą atrakcją
są słonie. Można tu m. in. nakarmić słonie bananami, poznać ich zwyczaje, zobaczyć jak są

szkolone, dowiedzieć się na czym polega zawód kornaka. Podróż na słoniu na wyżynach Chalong niesamowite widoki na zatokę Chalong i wyspy Phi Phi. Siam Safari to jedyny obóz dla słoni w
południowej Tajlandii, który otrzymał certyfikat od tajskiego rządu, za wysokie standardy opieki
nad zwierzętami. Wizyta na lokalnej farmie, gdzie można zobaczyć uprawę ryżu i proces tworzenia
mleka kokosowego. Degustacja lokalnej kawy, lunch w formie bufetu w Siam Safari. Cena - ok. 85
USD.
Nieodkryty Phuket - zwiedzanie miasta Phuket i powrót do dawnych czasów z malowniczą
przyrodą, antyczną historią i unikalną kulturą. Zwiedzanie „Hollywood Lane”, gdzie zostało
nakręconych wiele klasycznych filmów. Wizyta w Muzeum Phuket Thai Hua, które prezentuje
historię Chińczyków w Tajlandii. W 2008 r. muzeum otrzymało nagrodę Siam Architect
Association – prestiżowej tajskiej organizacji architektonicznej w kategorii konstrukcja i budynki
publiczne. Na zakończenie dnia lunch na wzgórzu Khao Rang z unikalnym widokiem na panoramę
miasta. Cena - ok. 45 USD.
Siam Niramit - światowej klasy przedstawienia oparte na tajskim dziedzictwie kulturowym.
Spektakularne pokazy, w każdym z nich bierze udział ponad 100 aktorów, w ponad 500 strojach.
Bogato zdobione kostiumy, efekty specjalne i zaawansowana technologia czynią każdy pokaz
bardzo realistycznym i inspirującym doświadczeniem. Cena - ok. 95 USD.
Dawne szlaki Phuket - najlepszy sposób na poznanie wyspy oraz kultury i tradycji Phuket. Podróż
wzdłuż najsłynniejszych plaż, odkrywanie mniej znanej północnej części wyspy oraz zwiedzanie
najważniejszych zakątków miasta Phuket. Na zakończenie lunch w lokalnej restauracji. Cena - ok.
57 USD.
Khao Sok - jednodniowa przygoda w dżungli Khao Sok, doskonała zabawa dla całej rodziny.
Spływ łodzią kanoe (pod opieką doświadczonego przewodnika) w dół spokojnej rzeki Sok. Podczas
podróży można zobaczyć niezwykłe gatunki ptaków i inne unikalne gatunki zwierząt, które wciąż
pozostają nienazwane. Wyjątkowa podróż do serca dżungli na grzbietach słoni, które poruszają się z
niezwykłą gracją po wąskich, stromych ścieżkach. Cena - ok. 96 USD.
Pai Tiao Tour - odkrywanie najsłynniejszych plaży Phuket, punkty widokowe, lokalna kultura i
historia. Zwiedzanie m.in. posągu Wielkiego Buddy, chińskiej świątyni, Phuket Mining Museum –
muzeum górnictwa wiernie odtwarzającego historię wydobycia cyny. Tajski lunch serwowany w
lokalnej restauracji. Cena - ok. 45 USD.
Wyspy Phi Phi łodzią motorową - podróż do sekretnej zatoki Maya Bay, otoczonej wapiennymi
klifami, gdzie został nakręcony film "Niebiańska plaża". Pływanie i nurkowanie w krystalicznie
czystej wodzie zatoki, jednej z najładniejszych w regionie. Następnie przystanek na plaży z
niezwykle białym piaskiem. Doskonałe miejsce na odpoczynek oraz pływanie i nurkowanie wyspę otacza piękna rafa koralowa. Cena - ok 97 USD.
Sabai Sabai Tour - wizyta w parku, w którym żyją gibony, przy wodospadzie Bang Pae. Mieści się
tam również centrum, które ma na celu ich ochronę przed łowcami i zwiększenie ich populacji.
Podróż łodzią na wyspę Nka Yai, spacer po okolicy. Podróż na ustronną wyspę Kakha Noi, gdzie
jest serwowany tajski lunch, czas wolny. Cena - ok. 85 USD.
Wyspy Similan łodzią motorową - unikalne miejsce dla rodzin, miłośników przyrody, spokoju i
poszukiwaczy niezapomnianych przygód. Plaża z białym piaskiem, pływanie w krystalicznej
wodzie wśród kolorowych ryb. Wspinaczka na punkt widokowy lub żeglowanie wśród skał na
sąsiednią wyspę. Lunch serwowany w restauracji znajdującej się w Parku Narodowym Marine.
Cena - ok. 130 USD.
Zatoka Phang Nga - podróż łodzią motorową, fascynujące połączenie zwiedzania i aktywności.
Idealny sposób na odkrycie atrakcji zatoki Phang Nga. Zwiedzanie słynnej wyspy Jamesa Bonda,
gdzie został nakręcony film "Człowiek ze złotym pistoletem". Podróż łodzią kanoe pośród lagun i
jaskiń. Tradycyjny tajski lunch w niezwykłej muzułmańskiej wiosce Panyi, która mieści się na

palach zanurzonych w morzu. W ciągu dnia czas wolny na pływanie. Cena - ok. 95 USD.
Phang Nga Hong - słynny spływ kajakowy pośród wysp utworzonych z krasowych wapieni,
zamieszkałych przez makaki, warany, zimorodki i orły morskie. Trasa wiedzie poprzez tunele i
laguny, pod rozgwieżdżonym niebem. Udział w magicznej ceremonii Krathong – puszczanie
kompozycji kwiatowych na wodzie przy świetle lampionów, unoszących się w powietrzu. Ta
ceremonia została wyróżniona przez National Geographic jako jedna z najlepszych 50 przygód z
całego świata. Cena - ok. 99 USD.
Wyspy Surin - podróż łodzią motorową na wyspy Surin, jedno z najlepszych miejsc do
nurkowania. Wizyta w wiosce „ludzi morza”, którzy zamieszkują północne Morze Andamańskie.
To prawdziwy nienaruszony raj tropikalny, pełen wysp, które porastają bujne lasy, otoczonych
krystalicznie czysta wodą. Przepiękne rafy koralowe, rozmaite gatunki ryb, plaże z delikatnym
białym piaskiem – idealne warunki do pływania, nurkowania i odpoczynku. Cena - 125 USD.
Wyspa Tachai (łodzią motorową) - zwiedzanie wyspy Tachai, jednej z najpiękniejszych wysp w
południowej Tajlandii z cudownymi, piaszczystymi plażami oraz krystalicznie czystą wodą. Spacer
przez dżunglę i wędrówka do punktu widokowego. Zwiedzanie otoczenia wyspy z łodzi motorowej
oraz nurkowanie na rafie koralowej. Lunch na wyspie, czas na odpoczynek na plaży. Cena - ok. 115
USD.

Wycieczki fakultatywne Pattaya:
Odwiedź wyspę Koh Larn
Zaledwie kilka kilometrów od brzegów kurortu Pattaya znajduje się Wyspa Koh Larn. Wspaniała
biel plaż łączy się tu z błękitem wody. Niezapomniane widoki gwarantowane.
Cena ok. 30 USD.
Paradise Island Koh Samet
Jednodniowa wycieczka z Pattayi i Jomtien na wysepkę otoczoną najpiękniejszymi plażami z
białym piaskiem. Niezniszczona przez turystów ze względu na Park Narodowy (Khao Laem YaMoo Koh Samet), który zajmuje całą jej powierzchnię i restrykcyjne reguły, określające standardy
hotelowe tak, aby były one przyjazne dla środowiska. Klimat na wyspie jest typowo tropikalny
przez cały rok, co sprzyja spędzaniu wakacji na pięknych, piaszczystych plażach, określanych
często jako kryształowe. Średnie temperatury wynoszą 28ºC.
Przewidziane kąpiele morskie i plażowanie (lunch wliczony w cenę). Cena ok. 40 USD.
Nong Nooch Village Tropical Garden
Wycieczka, podczas której zobaczymy ogromną posiadłość z ogrodami zajmującymi powierzchnię
prawie 400 ha pełnych orchidei i bromelii, kaktusów oraz drzew bonsai. W mini amfiteatrze
odbywa się półgodzinny folklorystyczny pokaz tajskich tańców i ceremonii, sztuki tajskiego boksu
oraz walki na słoniach. Ogrody szczycą się też wspaniale wyszkolonymi słoniami, które również
mają tam swój
półgodzinny pokaz i prezentują swoje umiejętności. Cena ok. 40 USD. Impreza niedostępna z Koh
Samet.
Rewia transseksualistów
Wyjazd na rewię transseksualistów (Alcazar lub Tiffany). Uważane za jedną z największych atrakcji
Pattayi przedstawienia muzyczno - taneczne w wykonaniu transseksualistów i transwestytów.
Przypominające kabarety z lat 20-tych przedstawienie trwa ok. 1 godz. 10 min. i jest pozbawione
akcentów erotycznych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dla grup niezbędna

wcześniejsza rezerwacja! Dla Nnszych gości gwarantujemy miejsca VIP - z przodu widowni. Cena
ok. 30 USD. Impreza niedostępna z Koh Samet.
Pattaya Discovery Tour
W trakcie podróży z Pattaya do Chonburi będziecie mogli podziwiać uroki prowincji. Zwiedzicie
oceanarium, będziecie podziwiać przepiękne rafy koralowe, a następnie pojedziecie do Małpiego
Klifu zwanego Khao Sam Muk, gdzie spotkacie się ze zwierzętami w ich naturalnym środowisku.
W ciągu dnia będzie także możliwość zwiedzenia lokalnej farmy, zajmującą się uprawą ostryg oraz
zapoznania z niesamowitym kunsztem lokalnych kamieniarzy. Wycieczka realizowana z polskim
pilotem przy min. 12 osobach chętnych. Cena ok. 40 USD.

