
Biuro Podróży VERO TRAVEL 
45-075 Opole, ul. Krakowska 37  
tel. 77 454 45 69 tel./fax 77 453 95 76 
www.verotravel.pl e-mail: biuro@verotravel.pl  

 

NIEODKRYTA TAJLANDIA 
 

BANGKOK - KANCHANABURI - PN ERAWAN - LOP BURI - AYUTTHAYA - PHETCHABURI - 
PN KHAO SAM ROI YOT - PN KUI BURI - KRABI - KOH PHI PHI 

 

Kraina uśmiechu z wypoczynkiem w Krabi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termin: 3 – 13.10.2019 
 

 

Program ramowy: 
 

Dzień 1 Wylot z Warszawy i przelot do Bangkoku z międzylądowaniem. 
 

Dzień 2 Przylot do Bangkoku. Zwiedzanie najważniejszych zabytków stolicy: Pałac 
Królewski i Wat Phra Kaew – najświętsze miejsce w Tajlandii, gdzie 
przechowywana jest figurka Szmaragdowego Buddy, Wat Pho z ogromnym 46-
metrowym posągiem leżącego Buddy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. 
Następnie spacer po dzielnicy Banglamphu, w której zobaczymy słynną ulicę Khao 
San i odkryjemy pierwsze smaki azjatyckiej kuchni – będziemy mieli możliwość 
spróbowania wszechobecnego, tradycyjnego Pad Thai. Obiadokolacja. Nocleg w 
hotelu. 

 

Dzień 3 
 

Śniadanie. Przejazd w kierunku Kanchanaburi. W drodze zatrzymamy się w 
Damnoen Saduak by zobaczyć najsłynniejszy w Tajlandii pływający targ. Po 
przybyciu na miejsce spacer po słynnym moście na rzece Kwai, po czym przejazd 
do groty Krasae, gdzie zobaczymy m. in. fragment Kolei Śmierci. Następnie transfer 
tradycyjnymi tajskimi łodziami longtail do położonego na tratwach hotelu, w którym 
spędzimy noc w otoczeniu tropikalnej roślinności. Zakwaterowanie. Kolacja, a po 
niej możliwość wzięcia udziału w pokazie tańców i muzyki grupy etnicznej Mon 
(ludność pochodzenia birmańskiego). Nocleg. 

 

Dzień 4 
 

Po śniadaniu rejs do przystani Phutakhien, po czym dalszy przejazd do Parku 
Narodowego Erawan, słynącego z czystej wody i naturalnych basenów, gdzie 
będziemy mieli możliwość zażycia kąpieli lub podejścia do szczytu wodospadu. 
Następnie przejazd do Lop Buri nazywanego często miastem małp (które można 
spotkać tam dosłownie wszędzie) i zwiedzanie Phra Prang Sam Yot – zbudowanej 
w XII w. hinduistycznej świątyni z charakterystycznymi trzema wieżami 
symbolizującymi trzech głównych bogów hinduizmu: stworzyciela – Brahmę, 
obrońcę – Wisznu i niszczyciela – Siwę, przekształconej w XVII w. na świątynię 
buddyjską. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 5 
 

Śniadanie. Przejazd do Ayutthayi – historycznej stolicy Tajlandii, która przez ponad 

400 lat była potężnym ośrodkiem handlowym oraz kulturalnym kraju. Całodzienne 

zwiedzanie kompleksu ruin budowli pałacowych i świątynnych: Wat Mahathat, Wat 

Ratchaburana, Wat Thammikarat, Wat Phra Si Sanphet, Wihan Phra Mongkhon Bophit, 

Wat Lokayasutharam. Następnie zobaczymy najstarszy w Tajlandii kościół 
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Św. Józefa. Zachód słońca będziemy podziwiać w kompleksie świątynnym Wat 
Chai Wattanaram. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg w Ayutthayi. 

 

Dzień 6 
 

Śniadanie. Ostatnie chwile w Ayutthayi – poranna wizyta w Wat Phanam Choeng 
oraz w dawnej letniej rezydencji tajskich królów Bang Pa-In. Następnie przejazd do 
Phetchaburi. Zwiedzanie położonego na wzgórzu pałacu Phra Nakhon Khiri. 
Przejazd do hotelu w Hua Hin. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 7 
 

Śniadanie. Przejazd do urokliwego Parku Narodowego Khao Sam Roi Yot, gdzie 
zobaczymy m. in. słynną jaskinię Phrayanakorn, gdzie znajduje się otoczona 
stalagmitami piękna altana wybudowana przez króla Chulalangkorna. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Kui Buri, gdzie podczas safari będzie możliwość 
zobaczenia słoni i gaurów w ich naturalnym środowisku. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg. 

 

Dzień 8 
 

Po śniadaniu przejazd na południe Tajlandii w okolice 
Popołudniowy relaks na przepięknych plażach nad 
Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Krabi. Zakwaterowanie. 
Morzem Andamańskim. 

 

Dzień 9 
 

Śniadanie. Całodzienny rejs łodzią motorową na słynną wyspę Koh Phi Phi, 
otoczoną wapiennymi klifami, gdzie nakręcono kadry do filmu Niebiańska plaża. 
Możliwość pływania w krystalicznie czystej wodzie, w najpiękniejszych miejscach w 
okolicach wyspy. Następnie przystanek na plaży z niezwykle białym piaskiem. 
Doskonałe miejsce na odpoczynek i nurkowanie – wyspę otacza piękna rafa 
koralowa. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 10 
 

Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd na lotnisko w Krabi. Przelot do Bangkoku. 
Dalsze zwiedzanie stolicy: Chinatown – dzielnica chińska stanowiąca jedno z 
głównych centrów handlowych Bangkoku, świątynia złotego buddy Wat Traimit, 
kościół Św. Krzyża, Wat Arun zwana Świątynią Świtu – jedna z najstarszych i 
najwyższa świątynia w Bangkoku (108 m) zbudowana w stylu khmerskim oraz Wat 
Rakang. Następnie dla chętnych fakultatywny rejs po rzece Chao Praya. 
Obiadokolacja w hotelu. Nocleg. 

 

Dzień 11 
 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko. Przelot do Polski. 
 

 

Cena: 5.490 zł + 400 USD 
 

Cena zawiera:  
- transport: przeloty na trasie Warszawa – Bangkok, Krabi – Bangkok, Bangkok – Warszawa, 
transfery autokarem / busami / łodziami w czasie trwania wycieczki;  
- zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach ***/**** (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami); 
- wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji; 
- opieka pilota na całej trasie wycieczki;  
- bilety wstępów, 
- opieka kapłana,  
- opieka przewodników lokalnych;  
- ubezpieczenie: KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych), NNW (następstwa 
nieszczęśliwych wypadków) oraz bagaż podróżny SIGNAL IDUNA Polska S.A.  
- TFG ( turystyczny fundusz gwarancyjny) 

 

Cena kalkulowana przy 30 os.  
Pilot: Tomasz Szatiło.  
Zaliczka: 2.500 PLN 
Dopłata do 15.08.2019: 2.990 PLN 
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KOMUNIKAT WYJAZDOWY 
 

TAJLANDIA 03.10- 13.10.2019 
 

 

1. PODRÓŻ 
 

Wyjazd autokaru z Opola (dworzec PKS) 3 października (czwartek) o godzinie 3:15 (prosimy o 

przybycie na zbiórkę o godz. 3:00). 
 

LOTY (linie Ukraine International):  
3 październik (czwartek) 
Warszawa 10:45- Kijów 13:15 (lot PS 802), lot trwa 1,5 godziny 
Kijów 19:25- Bangkok 09:45 (+1) (lot PS 271), lot trwa 10 godzin 20 minut 

 
12 października (sobota)  
Przelot wewnętrzny linie Thai AirAsia: 
Krabi 16:40- Bangkok 18:05 (lot FD 3211), lot trwa 1 godzinę, 25 minut 

 
13 październik (niedziela)  
Bangkok 11:25- Kijów 18:30 (lot PS 272), lot trwa 11 godzin 5 minut 
Kijów 20:00- Warszawa 20:30 (lot PS 803), lot trwa 1,5 godziny 

 
Powrót autokaru do Opola planowany ok. godz. 1:00 w nocy (13/14 październik) 

 

➢ BAGAŻ  
Każemu uczestnikowi przysługuje bagaż rejestrowany o wadze do 23 kg i sumie wymiarów nie 
przekraczającej 158 cm (długość x szerokość x wysokość) oraz bagaż podręczny o maksymalnych 
wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze 7 kg oraz dodatkowo jeden przedmiot osobisty (na przykład 
małych rozmiarów torebka, niewielka torba na laptopa lub mały plecak) o maksymalnych wymiarach 
40 × 30 × 10 cm i wadze 5 kg.  
WAŻNE! Państwa bagaż rejestrowany będzie transferowany w Kijowie przez obsługę lotniska. Nie ma 
potrzeby odbierania go i nadawania ponownie podczas przesiadki. Odbiorą go Państwo dopiero na 
lotnisku docelowym w Bangkoku. 

➢ INFORMACJE PRAKTYCZNE 
Potrzebne lekarstwa, pieniądze, sprzęt elektroniczny i ważne dokumenty powinny być przewożone w 
bagażu podręcznym.  
Proszę pamiętać o ograniczeniach dotyczących transportu płynów w bagażu podręcznym. Płyny 
dozwolone są w opakowaniach o pojemności maksymalnie do 100 ml. Te pojemniki muszą być 
umieszczone w przezroczystej, zamykanej torbie o pojemności nie większej niż 1 litr.  
Na pokład samolotu (jeżeli służba lotniska zauważy te przedmioty w naszym bagażu) nie wniesiemy 
także:  
- ostrych przedmiotów typu noże, nożyczki, metalowe pilniczki, korkociągi, pęsety, 
- zapałek i zapalniczek, 
- akumulatorów litowo- jonowych o mocy ponad 100 Wh (dot. tzw. powerbanków), 
- akumulatorów litowo- metalowych, w których składzie jest powyżej 2 gramów litu. 
Diabetycy przewożący igły w bagażu podręcznym powinni mieć zaświadczenie lekarskie w języku 
angielskim.  
WAŻNE! W Tajlandii nielegalne są wszystkie formy elektronicznych papierosów (w tym iqos). Nie tylko 
korzystanie z e-papierosów, ale również samo ich posiadanie podlega bardzo surowym karom 
(grzywny oraz więzienia). Jeśli znalezione zostaną one w Państwa bagażu podczas kontroli 
granicznej po przylocie do Bangkoku w najlepszym wypadku e-papieros zostanie skonfiskowany. 
Proszę wziąć to pod uwagę podczas pakowania bagażu!  
Jeżeli ktoś z Państwa ma problemy krążeniowe lub występuje ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, 
zalecamy podanie podskórne pojedynczej, profilaktycznej dawki heparyny drobnocząsteczkowej na 2-
4 godziny przed wylotem. 

 
2. PILOT: Tomasz Szatiło  

Grupa będzie wyposażone w urządzenia audio- guide czyli indywidualne zestawy nagłośnieniowe. Na 
lotnisku w Warszawie każdy uczestnik otrzyma odbiornik i słuchawkę i jest odpowiedzialny za 
powierzony sprzęt przez cały czas trwania wyjazdu. Urządzenia zwracamy po powrocie do kraju. 
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3. CO NALEŻY ZABRAĆ?  
➢ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI 

Proszę nie zapomnieć o paszporcie! Warto zrobić 2 lub 3 ksera paszportu i pochować w różne 
miejsca bagażu lub zeskanować stronę ze zdjęciem i zapisać na mailu/w chmurze.  
Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii na pobyt turystyczny 
nie dłuższy niż 30 dni. Przy wjeździe w ruchu bezwizowym wymagany i bezwzględnie przestrzegany 
jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności paszportu (liczony od daty wyjazdu z 
Tajlandii) oraz posiadanie biletu powrotnego, który wręczymy Państwu na lotnisku w Warszawie. 

 

➢ PIENIĄDZE  

Najlepiej zabrać ze sobą dolary amerykańskie, ew. Euro, które zamienimy na miejscu. Pierwszą 
wymianę zrobimy już na lotnisku. Za banknoty w wyższych nominałach kantory proponują lepsze 
kursy (bardziej opłaca się zabrać banknot 100 USD, zamiast drobnych banknotów po 1 USD).  

Proszę postarać się zabrać banknoty wydane po 2004 r. Ważne jest również, żeby nie były 
zniszczone. Właściwie we wszystkich miejscach na trasie naszej wyprawy jest możliwość 
skorzystania z bankomatu, więc jeżeli nie są Państwo fanami podróżowania z dużą ilością gotówki 
można też wypłacać ją sukcesywnie na miejscu.  

W zwykłych sklepach płatności dokonujemy tylko bahtami / kartami kredytowymi i debetowymi (nie 
wszystkie nasze działają). Przewodnicy miejscowi nie wymieniają waluty. Polskie karty debetowe i 
kredytowe nie działają we wszystkich bankomatach, bywają problemy z podjęciem gotówki. 
Bankomaty pobierają ok. 150 bahtów prowizji za wypłatę gotówki.  

➢ odpowiedni strój: ubrania lekkie, przewiewne. Powinno być gorąco (28- 30 stopni w dzień i 20- 25 w 
nocy), a ze względu na wilgoć, na pewno będzie parno. 

➢ mały parasol (odwiedzamy Tajlandię pod koniec pory deszczowej i mogą zdarzać się intensywne, 
zazwyczaj przelotne opady), 

➢ krem z filtrem przeciwsłonecznym, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, 
➢ strój kąpielowy, ręcznik plażowy, 
➢ wszystkie stale zażywane lekarstwa, 
➢ zalecamy także zabranie repelentu przeciwko komarom oraz apteczki z podstawowymi środkami 

medycznymi, takimi jak: środki opatrunkowe (plastry), środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, 
tabletki na gardło, leki przeciwbiegunkowe. 

 
4. CZAS  
GMT +7 - co oznacza, że po przylocie do Tajlandii zegarki przestawiamy o 5 godzin w przód. 
 
5. WALUTA  
Walutą obowiązującą w Tajlandii jest baht (THB) - 1 USD = ok. 30 THB 
Tajowie z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny królewskiej. Ze względu na widniejący na 
wszystkich banknotach wizerunek króla Bhumibola Adulyadeja Ramy IX, mieszkańcy Tajlandii mają do 
nich duży szacunek i uszkodzenie czy pogięcie banknotu może wywołać nieprzyjemne reakcje. 
 
6. ELEKTRYCZNOŚĆ  
Napięcie elektryczne 220 V / 60 Hz. Gniazdka standard amerykański i europejski. Nie ma potrzeby 
kupowania przejściówek. 
 
7. HOTELE  
04.10 BANGKOK: Hotel Ecotel http://www.ecotelbangkok.com 
 
05.10 KANCHANABURI: River Kwai Resotel https://www.riverkwairesotel.net/ 
 
06.10 LOP BURI: Lopburi Inn Resort www.booking.com/hotel/th/lopburi-inn-resort.pl.html 
 
07.10 AYUTTHAYA: Hotel Krungsri River http://krungsririver.com/ 
 
08.10 HUA HIN: Hotel Hua Hin Loft http://www.huahinloft.com/en/ 
 
09.10 KUI BURI: Hotel Dhevan Dara https://www.dhevan-dara.com/kuiburi/ 
 
10.10/ 11.10 KRABI: Hotel Holiday Inn Express https://krabiaonang.holidayinnexpress.com/en/home 
 
12.10 BANGKOK: Hotel Ecotel http://www.ecotelbangkok.com 
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8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
➢ podczas zwiedzania i w trakcie przelotu nie oddalać się od grupy w pojedynkę i bez 

poinformowania o tym pilota, 
➢ nie trzymać pieniędzy i dokumentów w jednym miejscu, 
➢ mieć pod ręką drobne pieniądze na zakupy, 
➢ nie zostawiać torebki, plecaka bez nadzoru. 

Tajlandia jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Tajowie nie są agresywni. Do aktów przemocy dochodzi 
głównie w dzielnicach rozrywki. Zdarzają się drobne kradzieże kieszonkowe. 
 
9. UBEZPIECZENIE  
O wszystkich zdarzeniach podlegających ubezpieczeniu (związanych z bagażem lub stanem zdrowia) 
należy niezwłocznie poinformować pilota. 
Ubezpieczenie bagażu (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Signal Iduna Polska TU S.A.) dotyczy tylko 
bagażu, który jest we właściwy sposób zabezpieczony, czyli np.: bagaż zamknięty w lukach bagażowych 
autokaru lub w pokoju hotelowym. 
 
10. DODATKOWE INFORMACJE  
➢ Na własne wydatki (oraz pamiątki) proponujemy przeznaczyć 10- 20 USD na dzień (lub więcej w 

zależności od potrzeb). Ceny zbliżone są do cen w Polsce. 
➢ W Tajlandii obowiązują godziny sprzedaży alkoholu w sklepach: 11:00-14:00 i 17:00-24:00. 
➢ Polskie telefony komórkowe działają bez problemu- warunkiem jest uruchomiona usługa roamingu. 

Ceny połączeń są bardzo wysokie- ok. 8 zł za minutę połączenia wychodzącego i 5 zł za minutę 
połączenia odebranego. Wysłanie sms ok. 2 zł.  

➢ Warto na miejscu kupić tajską kartę SIM, wówczas opłaty wynoszą zdecydowanie mniej: 1 THB/ min. 
na numery w Tajlandii, 30 THB/ min. na numery zagraniczne. Przy korzystaniu ze specjalnych 
numerów dostępowych, koszt połączenia do Polski spada do 20 THB/ min. (ok. 2,50 zł).  

Cena najbardziej popularnych kart to 300 THB na 8 dni i 600 THB na 15 dni. Zazwyczaj na karcie 
dostajemy internet bez limitu i 100 THB limitu na rozmowy telefoniczne. 

➢ Internet: w większości hoteli działa bezpłatne Wi- Fi. 
➢ Organizm każdego inaczej reaguje na zmianę diety. U niektórych występuje tzw. biegunka 

podróżnych. Zaleca się sprawdzać czy zakupione napoje zostały oryginalnie zamknięte. Należy 
uważać na lód podawany do napoi i drinków (może pochodzić z kranówki). Chcąc uniknąć biegunek 
podróżnych należy jeść tylko świeżo przyrządzone jedzenie, owoce obierać, warzywa gotować. 
Należy nawadniać organizm w trakcie upałów i chronić przed przegrzaniem. Zalecane jest 
spożywanie wyłącznie wody butelkowanej. 

➢ Zaleca się stosowanie ochrony przed komarami. 
➢ Głowa to najwyższa i najważniejsza (najświętsza) część ciała. Należy unikać dotykania głowy Taja 

(nawet małych dzieci). 
➢ Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Nie należy np. wspinać się na posąg, aby zrobić zdjęcie, 

ani też w jakikolwiek inny sposób okazywać braku szacunku. 
➢ Tajlandia należy do krajów o bardzo surowym ustawodawstwie antynarkotykowym. Posiadanie przy 

sobie jakichkolwiek narkotyków, nawet w najmniejszych ilościach (np. papierosa z marihuany) 
powoduje natychmiastowe zatrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy. Odnosi się to do całego 
terytorium Tajlandii.  

➢ Tajlandia to piękny kraj ale cały czas słabo rozwinięty. Możliwe uciążliwości: 
- słaby stan dróg i infrastruktury drogowej 
- nadgryzione zębem czasu hotele 
- brudne, azjatyckie toalety 

➢ Ubiór w świątyniach: żadnych prześwitów, "świecenia" biustem czy kolanami. Zakryte ramiona (w 
większości miejsc wystarcza szalem, wyjątek - Wielki Pałac w Bangkoku). Wchodząc do świątyni 
należy zdjąć nakrycie głowy i okulary. Krzyki, głośne rozmowy, śmiech są nie na miejscu. Przed 
wejściem do świątyń ściągamy buty i zostawiamy w konkretnym miejscu. Nie wolno stawać na progu 
świątyni (ramię buddy / mieszkają tam duchy świątyni). Niczego nie wskazujemy stopą, nie kierujemy 
stóp w kierunku posągów.  

➢ Ze względu na restrykcyjne i egzekwowane przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek, w niektórych 
obiektach polski pilot nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłumaczyć lokalnego przewodnika, ale 
nawet nie ma do nich wstępu. W szczególności dotyczy to kompleksu pałacowego w Bangkoku. 

 

➢ Chcąc sfotografować kogoś zawsze wypada spytać o zgodę (szczególnie mnichów i mniszki 
buddyjskie). 

➢ Przy pakowaniu bagażu proszę uwzględnić fakt, że z wyjątkiem Krabi (2 noce), każdy nocleg mamy w 
innym hotelu, a więc czeka nas codzienne wykwaterowanie. 


