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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
W Tajlandii można wyróżnić trzy pory roku: pora gorąca (marzec-maj) – bardzo gorąco 
bez deszczu, pora deszczowa (czerwiec-październik) – deszcz prawie codziennie 
przez godzinę dwie albo przez kilka godzin w nocy, gorąco, pora chłodna (listopad-luty) 
– niewielkie opady deszczu, nieco chłodniej.  
 
WALUTA 
Obowiązującą walutą w Tajlandii jest Bat. W powszechnym obiegu znajdują się monety 
o nominałach 1 i 2 bahtów oraz banknoty 10, 20, 50, 100, 500 i 1000 batów. Ze 
względu na widniejący na banknotach wizerunek króla Bhumibola Adulyadeja Ramy IX, 
mieszkańcy Tajlandii mają do nich duży szacunek, przez co zdeptanie lub uszkodzenie 
pieniądza może się dla nas źle skończyć. Dlatego będąc wśród Tajów, warto uważać 
na to, w jaki sposób obchodzisz się z pieniądzem i dysponować gotówką w stanie 
idealnym. Dzięki temu możesz łatwiej targować się w sklepach, bankach na targach i 
uzyskiwać atrakcyjniejsze ceny.  
1 THB to około 0,12 PLN.  
 
CO KUPIĆ  
Warto wydać parę złotych na herbatę: biała, jaśminowa, zielona, czerwona. Oczywiście 
można ją kupić w supermarkecie, ale najlepiej w celu jej zdobycia udać się do chińskiej 
dzielnicy w Bangkoku i kupić woreczek przepysznej herbaty.  
Tajowie to nieźli artyści i można od nich kupić naprawdę piękne rzeczy. Od rzeźbionych 
w jednym kawałku drewna obrazów do zrobionych ze zużytych puszek ruchomych 
rzeźb. Warto też zerknąć na wyroby z drzewa tekowego czy łupinek kokosa.  
ŚRODEK NA KOMARY - nawet nie bierzcie tych z domu, bo i tak na niewiele się 
zdadzą w Tajlandii. Tajskie komary całkowicie ignorują repelenty z Europy. Działają na 
nie, chociaż też tylko przez kilka dni, środki odstraszające kupione na miejscu. 
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 220 V. Gniazdka nadają się zarówno do wtyczek z 
okrągłymi bolcami jak i płaskimi. Dzięki temu zazwyczaj nie są potrzebne adaptery, jeśli 
jednak będzie taka potrzeba, urządzenie takie można zakupić w każdym sklepie 
elektrycznym. 
 
ZWYCZAJE 
Opanowanie to niemal cecha narodowa mieszkańców Tajlandii. Tajowie cenią sobie 
skromny ubiór. Najlepiej unikać koszulek na ramiączkach, kusych sukienek i krótkich 
spódnic. Uznawane są tam za niestosowne. Warto pamiętać, że kobiety nie mają 
wstępu do niektórych części świątyń. Pomocne są tam instrukcje (w języku angielskim) 
zamieszczane przy tego typu miejscach. W żadnym wypadku nie wolno dotykać czyjejś 
głowy, gdyż jest ona uznawana za najświętszą część ciała. W przypadku fryzjerów, 
klient zawsze pytany jest o to, czy pozwala na dotknięcie swojej głowy. Diametralnie 
odmienna sytuacja dotyczy nóg. Wskazanie czegoś tą częścią ciała uznawane jest za 
obraźliwe. Publiczne okazywanie uczuć także nie jest w dobrym guście.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Za minutę połączenia wychodzącego zapłacimy prawie 5 zł. Połączenie przychodzące, 
to wydatek rzędu 2 zł za minutę. Wysłanie smsa kosztuje natomiast 1,17 zł. 
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INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Tajska kuchnia jest bardzo bogata w różnorodne, egzotyczne smaki. Na północny kraju 
potrawy są łagodniejsze. Często w potrawach można zauważyć kapustę i wieprzowinę. 
Idąc w kierunku wschodu, jedzenie staje się ciekawsze. Można tam zjeść smażone 
owady, mrówki, koniki polne czy szarańcze. W tej części kraju jedzenie jest 
zdecydowanie pikantniejsze. Południe to przede wszystkim kokos. Mleczko kokosowe 
jest ważnym składnikiem wielu dań. Tą część kraju charakteryzują świeże ryby i owoce 
morza. Miejmy na uwadze, że ryż jest podstawą każdego dania. Podawany jest w 
formie smażonej, gotowanej tradycyjnie lub na parze, bądź w postaci kleików. Dużą 
wagę przywiązuje się również do zachowania przy stole. Je się pałeczkami tylko przy 
jedzeniu makaronu. Normalnie stosuje się łyżki i widelce. Widelec jednak służy tylko do 
nakładania potrawy na łyżkę. Niektóre dania je się palcami prawej ręki, szczególnie 
kleisty ryż. 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Tajlandia należy do bezpiecznych krajów. Przed podróżą, zawsze odwiedzajmy 
stronę Ambasady Polskiej w Tajlandii informującej o aktualnych zagrożeniach czy 
demonstracjach. Wiele sytuacji rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego warto 
regularnie tam zaglądać. 
 
PALENIE 
W Tajlandii obowiązuje zakaz palenia papierosów na niektórych z najbardziej 
popularnych plaż w tym kraju. Dotyczy to bez wyjątku turystów jak i mieszkańców; 
grzywny są wysokie, zaś wielokrotne łamanie nowego zapisu zaowocować może nawet 
aresztem. Zakaz dotyczy między innymi plaż: Patong – Phuket, Koh Khai Nok – 
Phuket, Koh Khai Nai – Phuket, Pattaya, Phra, Khlong Dao – Krabi, Chewang/Bo Phut 
– Koh Samui. Papierosy elektroniczne są całkowicie zabronione. Traktowane jest to na 
równi z narkotykami. Dotyczy to nie tylko korzystania, ale także posiadania lub próba 
kupna/sprzedaży. 
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