
                                                        Wymarzona podróż do Tajlandii 
 

1.Uczestnicy 

-Mariola Bucma (20lat) 

-Radosław Rogala (21 lat) 

 

2. Planowany termin- okres wakacyjny 2017r. 

 

3.Opis wyprawy: 

 

Wylot, z któregoś z polskich lotnisk do Bangkoku (czas lotu około 13h), gdzie zaczyna się wycieczka.  

Zwiedzanie Bangkoku rozłożone zostało na 2 dni. 

Dzień 1 

-rejs kanałami Bangkockimi rzeką Menam 

-świątynia świtu –Wat Arun 

-Pałac Królewski oraz świątynia Wat Pho( najstarsza świątynia) 

-świątynia Wat Phra Keo – znajduje się tam słynny leżący Budda 

Dzień 2 

-Złota góra -Wat Saket – prowadzi do niej 318 schodów – cenny zabytek stolicy 

-Chinatown- kosztowanie potraw 

-pływające targowiska w Damnoen Saduak  

 

Trzeci dzień wycieczki to miasto małp, mieszczące się godzinę drogi pociagiem od Bangkoku- Lopi 

Buri. Miasto, w którym na każdym kroku można spotkać małpy. W mieście tym planowane jest 

odwiedzenie światyni, w której mieszkają owe małpy- Prang Sam Yot 

Tego samego dnia po krótkim zwiedzaniu miasta małp wsiadamy w najbardziej odpowiedni środek 

transportu i wyruszamy w 9h podróż do Chiang Mai.  

W miejscu tym zostalibyśmy 3 dni: 

Chiang Mai słynie z trekkingu oraz dużej ilości innych atrakcji takich jak spływ pontonem, lot lotnią. 

My chcielibyśmy spróbować trzydniowego trekkingu, na który składa się : 

-farma orchidei 

-odwiedzenie plemienia Karen 

-noc w rezerwacie dla słoni, oraz noc we wiosce tajskich górali 

-dzikie wodospady 

-bambo rafting 

-spływ pontonowy 

-pola ryżowe 

 

Po trzydniowej przygodzie, powrót planowany jest przez miasto Ayutthaya(ok. 1,5h jazdy z Chiang 

Mai)- byłą stolicę Syjamu, którą  

bardzo cheilibyśmy zobaczyć. Niedaleko( ok. 2h drogi) znajduje się stare miasto- Muang Boran, do 

którego wybralibyśmy się po zwiedzeniu Ayutthaya. Dzień zakończylibyśmy drogą do Bang Sean( ok. 

1h20 min drogi)- miejsca, gdzie można się zrelaksować i odpocząć, a co więcej zobaczyć inne ciekawe 

rzeczy.  

 



Pobyt w Bang Sean planowany jest na 3 dni: 

-punkt widokowy Lam Tan 

-wielkie akwarium Instytutu nauk morskich uniwersytetu Burapha 

-wzgórze Khao Sam Muk, na którym można spotkać małpy, chińskie oraz tajskie miejsca kultury, 

chińskie grobowce i cieszyć się widokiem morza.  

 

Ostatni punkt podróży, przed powrotem do Bangkoku i wylotem do Polski jest Pattaya( około godzina 

drogi z Bang Sean). Pobyt tam przewidziany jest na około 3 dni. 

Pattaya, jest miejscem, gdzie możemy nurkować, gdyż właśnie w tym miejscu znajdują się piękne 

ogrody koralowe. Miejsca, które warto by było zobaczyć w tym miejscu to:  

-Świątyni prawdy 

-wioska słoni 

-farma krokodyli 

-Nooch Tropical Botanic Garden 

-targ wodny 

Organizowane są również wycieczki łodzią na wyspy Ko Lan i Ko Samet, można wypożyczyć rowery i 

zrobić sobie swoją własną wycieczkę po Pattayi. 

 

Po trzech dniach wypoczynku i zwiedzania Pattayi, przyszedłby czas na powrót do Bangkoku( ok. 2,5h 

jazdy). Ostatnie zakupy, zdjęcia i powrót do Polski.  

  

Całkowity czas pobytu z lotami 14-15 dni. 

 4.Kosztorys wyprawy: 

 

-lot w dwie strony za dwie osoby od ok. 4200-6000zł 

-visa 100 zł/os 

-bus na lotnisko z centrum Bangkoku 100-130 BHT/os 

-tuk tuk w Bangkoku 50-150 BHT/os 

-bilet autobusowy 13 BHT/ 2os 

-bilet na kolejkę Skytrain (1 dniowy) 120 BHT/os 

-bilet na kolejkę jednorazowy 35BHT/os 

-hostel w Bangkoku za 2 osoby noc ok. 1600 BHT(spędzimy koło 3-4 nocy w zależności od godz 

przylotu) 

-hostel w Pattaya 2 osoby noc ok. 1600-1800 BHT (3 noce) 

-hostel w Sean Bang 2 osoby noc ok. 1600 BHT (3 noce) 

-przejazd łódką po kanale w Bangkoku 15 BHT/os 

-wejście do wielkiego pałacu 400 BHT/os( bilet upoważnia do wejścia przez 7 dni do wielu innych 

zabytków) 

-wejścia do świątyń 50-150 BHT/os 

-Chiang Mai hostel za 2 osoby 1000BHT (1 noc) 

-łódka na pływającym targu 150 BHT 

-obiad 40-80 BHT/os 

-trekking w Chiang Mai ok. 1500 BHT(w tym są 2 noce)  

 

 


