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„Miasto aniołów, wielkie miasto 
i rezydencja świętego klejnotu 
Szmaragdowego Buddy, niezdobyte 
miasto Boga, wielka stolica świata, 
ozdobiona dziewięcioma bezcennymi 
kamieniami szlachetnymi, pełne 
ogromnych pałaców królewskich, 
równającym niebiańskiemu domowi 
odrodzonego Boga; miasto, podarowane 
przez Indrę i zbudowane przez 
Wiszwakarmana”.

Niewiele osób wie, że nie jest to opis Bangkoku, ale bezpośrednie tłumaczenie jego 

pełnej nazwy, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższa 

nazwa geograficzna na świecie. 

Pomimo tego, że Tajlandia od lat jest jednym z najbardziej popularnych kierunków 

podróżniczych państw Azji południowo-wschodniej, nadal potrafi zaskakiwać nie 

tylko ciekawostkami, ale i historiami, miejscami, przyrodą... a przede wszystkim 

tajską pogodą ducha i nastawieniem do życia. 

Kraina uśmiechu nęci turystów z całego świata wieloma aspektami - któż z nas nie 

słyszał o pochodzącym stamtąd wyjątkowym jedzeniu, rajskich plażach, bajkowych 

widokach czy egzotycznej architekturze? 
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Ten pełen kontrastów kraj posiada tysiące różnych twarzy: wielkomiejskie nowoczesne 

dzielnice krzyżują się z tradycyjną architekturą, świątynie buddyjskie z salonami 

masażu, dżungla z metropolią, raj nieodkrytych wysp z piekłem turystycznego spędu. 

Bogata geografia kraju (pasma górskie, lasy deszczowe, ponad 2600 kilometrów linii 

brzegowej i około 1430 wysp) sprawia, że podróżnicy chętnie wracają do Tajlandii, by 

przekonać się, że każdy jej zakątek ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny charakter.

Przedstawiamy wyprawę, w której doświadczymy wielu twarzy tego fantastycznego 

kraju: od dudniącej metropolii, przez wyciszającą dżunglę, po rajskie plaże. Od spania 

w pływających domkach, przez hotele z basenem, aż po noclegi na katamaranie. 

Będziemy pływali miejskimi tramwajami wodnymi w Bangkoku, długo-ogonowymi 

łodziami w dżungli i pontonem motorowodnym wzdłuż bezludnych wysp. Spróbujemy 

pysznego jedzenia prosto z ulicznych garkuchni, weźmiemy udział w szkole gotowania 

u podnóża lasu tropikalnego, przygotujemy świeżo wyłowione owoce morza, 

korzystając z kuchni własnej łajby... a to dopiero początek przygotowanych atrakcji!

Zabierzemy Was w niezwykłą podróż do wyjątkowych miejsc, a nasz przygody i 

emocje, którymi będziemy się dzielili na długo zapadną w pamięć.

przeżyj z nami wspaniałą 
przygodę w Tajlandii



4



5



BANGKOK
● rejs łódką miejskimi kanałami Thonburi 

● targ kwiatów i zwiedzanie Chinatown

● świątynia Wat Pho i Wat Arun (opcja) 

● impreza na legendarnej ulicy  Khao San

● panorama stolicy z 318-metrowego drapacza chmur (opcja) 

● wieczór na nocnym markecie

● słynne tajskie masaże (opcja) 

DŻUNGLA
● dwudniowa wycieczka po jeziorze Cheow Lan

● trekking po dżungli Khao Sok

● szkoła gotowania

● wyprawy łodzią po jeziorze

● noc w domkach na wodzie

● kąpiel ze słoniem

Gotowi na Azjatycką przygodę?

RAJSKIE WYSPY
● tygodniowy rejs katamaranem

● pełna niezależność i swoboda na pokładzie

● zwiedzenie kurortów Ao Nang i Krabi

● impreza na Bangla Road w Phuket

● najsłynniejsze plaże na świecie - Railay Beach, Maya Bay

● kultowe miejsca filmowe - wyspa Jamesa Bonda

● skutery wodne (opcja) 

● jaskinie i lasy namorzynowe pośród wysparskich skał 
wapiennych 

● pływanie pontonem motorowym

● bezustanne malownicze krajobrazy i niezapomniane 
zachody słońca

● prawdziwa żeglarska przygoda!

Główne atrakcje wyprawy do Tajlandii
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Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
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DZIEŃ 1 LECIMY DO Azji!
STARTUJEMY - LOT DO BANGKOKU

Spotykamy się i poznajemy na lotnisku w Warszawie. Przed nami ponad 12 godzinna 

podróż do Bangkoku. Czekają nas niezapomniane wrażenia i fascynujące przygody. 

Większość pozornie niezbędnych rzeczy w dalekiej podróży okaże się całkowicie 

nieprzydatna. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy, jak przygotować się 

do wyprawy, co zabrać ze sobą, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo.
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Tajlandia w liczbach
odległość od Polski: 8 065 km

powierzchnia: 513 120 km² - ponad 1430 wysp

liczba ludności: ponad 67 mln

języki: tajskie

temperatura w trakcie pobytu: 31 st. C

wilgotność: 77%

waluta: baht tajski
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DZIEŃ 2 Pierwszy dzień w Azji
BANGKOK

Przylatujemy do Bangkoku - stolicy i jednocześnie największego miasta Tajlandii (mieszka tu ponad 

9,5 miliona ludzi w około 50 dzielnicach). Pierwszy dzień w tym pełnym kontrastów mieście 

spędzimy na aklimatyzacji i walce z jet lagiem. Nasz hotel położony jest przy klimatycznej ulicy - 

będziemy więc otoczeni wszystkim czego nam potrzeba - knajpkami, salonami masażu, 

street-foodem, sklepikami… Uczestnicy, którzy będą potrzebowali chłodnego relaksu będą mogli 

również zrelaksować się w hotelowym basenie.

Jeśli pora dnia przylotu nam pozwoli, zaczniemy jeszcze tego samego dnia zwiedzać Bangkok z 

perspektywy longboutu - długoogonowej łódki będącej jednym z tajskich znaków rozpoznawczych 

(jeśli przylecimy odpowiednie wcześnie wieczorem odwiedzimy Chinatown. Po zmroku chińska 

dzielnica rozbłyska neonami, nęci zapachami i zaraża niesamowitą atmosferą wszechobecnego 

tempa i zgiełku).

Wspomniany rejs kanałami Thonburi pozwoli nam na chwilę przenieść się do całkiem innego świata: 

ciężko uwierzyć, że w sercu olbrzymiej hałaśliwej metropolii, pełnej drapaczy chmur i miejskiego 

tempa, znajdują się całe osady stojących na palach drewnianych domków, dające wyobrażenie 

Tajlandii sprzed dziesiątek lat. Nie tylko będziemy mogli zaobserwować unikalną architekturę, ale 

również i codzienne życie mieszkańców tego obszaru. 

Późnym wieczorem przejdziemy się najsłynniejszą backpackerską ulicą Khao San, próbując 

zrozumieć fenomen tego imprezowego miejsca. 
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DZIEŃ 3 Eksploracja Miasta 
BANGKOK

Budzimy się wczesnym rankiem i po śniadaniu wyruszamy zwiedzać Bangkok. Zaczynamy od 

przejażdżki lokalnym tramwajem wodnym prosto pod wrota świątyni Wat Arun.

Przed nami wyjątkowy (i jedyny taki) dzień wyprawy - nastawiony od A do Z wyłącznie na 

miejskie zwiedzanie. 

Zamiast odwiedzać topowe turystyczne punkty, spróbujemy poczuć różnorodny klimat tej 

metropolii. W planie mamy nie tylko godziny intensywnego spacerowania, ale także pływanie 

tramwajami wodnymi, jeżdżenie tuk-tukami, metrem czy sky-trainem. Odwiedzimy świątynie, 

dzielnicę chińską, dzielnicę indyjską, niekończące się ulice targowe, cechowe, biznesowe, a dla 

odważnych również i różowe. Zwieńczeniem dnia będzie nocny market z OGROMNĄ i 

różnorodną ofertą street-foodu, a także muzyką i rękodziełem. Jak robić zakupy to tylko tutaj!

Położona przy samej rzece Chao Praya spektakularna Wat Arun (zwana także Świątynią Świtu) 

jest jednym z najstarszych zabytków Tajlandii i uważana również za symbol stolicy. To właśnie 

jej zarys znajduje się na monecie o nominale 10 THB. Szybko zdamy sobie sprawę, że 

azjatyckie świątynie to nie pojedyncze budynki, ale całe kompleksy budowli o przeróżnej 

symbolice. W całości pokryta ceramiką monumentalna konstrukcja, gigantyczne posągi oraz 

towarzyszący świątyni ogród od lat zapiera dech w piersiach turystów z całego świata.
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Po zwiedzeniu Wat Arun, wsiadamy na mini-prom, który przeprawi nas na drugą 

stronę rzeki, bezpośrednio w kierunku największego i zarazem najstarszego 

kompleksu świątyń w Bangkoku.

Pochodzący z XVI wieku Wat Pho zajmuje powierzchnię ok 80 tys. m2. Pomimo, że 

zawiera ponad 1000 wizerunków Buddy największe wrażenie robi pokryty złotem 

ogromny 43 metrowy Leżący Budda. Symbolika wyrażona w 108 wykonanych z 

masy perłowej wizerunkach (znajdujących się na stopach gigantycznego posągu), 

czy dokładnie 108 misek ułożonych wzdłuż wewnętrznych murów świątyni 

przypomina nam o tej magicznej dla buddystów liczbie, symbolizującej m.in. 108 

doskonałych cech Buddy, które pomogły mu wejść w stan Nirwany.

Wejście do środka kompleksów Wat Arun oraz Wat Pho jest opcjonalne.

Po wyjściu z Wat Pho udamy się na lunch do jednej z uroczych knajpek znajdujących 

się nieopodal świątyni. Posiłek jest tym bardziej wskazany, gdyż czeka nas jeszcze 

tego dnia długi spacer.

Wędrówkę zaczniemy od największego w Bangkoku targu kwiatowego. Kwiaty mają 

dla Tajów nie tylko znaczenie symboliczne (jako ozdoba, hołd, czy forma ofiary do 

konkretnej modlitwy), ale można odnieść wrażenie, że po prostu wielbią się w ich 

kolorach, zapachach i kształtach. Targ zaskoczy nas nie tylko skalą, ale przede 

wszystkim najróżniejszymi barwami, miksturą aromatów i florystycznych form. 

Kolejnym punktem będzie przejście przez fragment starego miasta, gdzie 

zauważymy (zarówno w architekturze, jak i asortymencie usług) wpływy indyjskie, 

które będą przenikały się z elementami chińskimi (w końcu będziemy znajdować się 

w bezpośrednim sąsiedztwie Chinatown).
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Tym szlakiem dojdziemy do jednego z gigantycznych marketów - Sampeng Market. 

Znajdziemy tu dosłownie wszystko i to w bardzo dobrych cenach (choć umiejętności 

dobijania targu będą wysoce wskazane). Będziemy mogli nie tylko poświęcić czas 

przy straganach, ale także zagubić się w wąskich uliczkach. Własna eksploracja tak 

gęstej zabudowy jest naprawdę ekscytującym doświadczeniem! 

Po kilkudziesięciu minutach spotkamy się przy pobliskiej stacji metra. Stamtąd 

przedostaniemy się do podnóża jednego z najwyższych wieżowców w Bangkoku.

MahaNakhon jeszcze do 2018 roku był najwyższym drapaczem chmur w Tajlandii. 

Ze względu na unikalną bryłę (sprawiającą wizualne wrażenie rozpikselowanego 

obrazka), ten 318 metrowy wieżowiec potocznie nazywany jest po prostu Pixel 

Tower. Z 78 piętra będziemy mogli podziwiać wieczorną panoramę Bangkoku, a 

odważniejsi z nas będą mogli przejść się po szklanej podłodze (opcja). Emocje 

gwarantowane!
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Po nasyceniu się podniebnymi widokami ponownie wsiadamy w 

sky-train, aby przedostać się na teren jednego z nocnych marketów. 

Tajskie miasta słyną z nocnego życia (a pamiętajmy, że słońce 

zachodzi tu już ok. godziny 18). 

W wyznaczonych strefach wąskie uliczki tętnią życiem, nęcą 

zapachami, a wybór specjałów wydaje się nie mieć końca. Nie tylko 

będziemy mogli kupić dobrej klasy pamiątki, czy ubrania, ale także (i 

przede wszystkim) rozsmakować się w miejscowych potrawach. Po tej 

wizycie określenie street-food nabierze innego znaczenia - właśnie tak 

to powinno wyglądać - tysiące frykasów dostępnych w małych, wręcz 

degustacyjnych porcjach, za symboliczne kwoty. Szykuje się 

prawdziwa feeria smaków!

Teren bazaru jest zamykany ok. 1-2 w nocy. To wystarczający czas, aby 

nie tylko zjeść kolację i zrobić zakupy, ale także posłuchać muzyki na 

żywo, pójść na masaż, czy po prostu odpocząć, popijając zimnego 

Changa lub Tigera. Po wspólnej biesiadze wracamy taksówkami do 

hotelu.
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DZIEŃ 4 Lecimy do 
Surat Thani
KHAO SOK

Po śniadaniu wymeldowujemy się z hotelu i jedziemy busem na lotnisko, skąd 

polecimy małą azjatycką linią lotniczą do Surat Thani. Obiekt, w którym mamy tego 

dnia nocować znajduje się u podnóża dżungli Khao Sok, czeka nas zatem jeszcze 1,5 

godzinna podróż prywatnym minibusem. Ciężko jednak będzie się nudzić - będziemy 

przejeżdżać przez krajobrazy lasu tropikalnego, powolutku przestawiając nastawienia 

w głowach - z dudniącej metropolii wprost na łono przyrody!

Dom gościnny prowadzony przez uroczą tajską rodzinę znajduje się przy małym 

jeziorku, pośród drzew, z daleka od wszelkiego zgiełku - będzie to idealne miejsce na 

odpoczynek i zbliżenie się do natury. 

Do dyspozycji będziemy mieli przepięknie położony klimatyczny domek (pokoje w 

większości 4 osobowe),  restaurację, otwarty salon i ogród. 

Wieczorem przejedziemy się do sąsiadów naszej gospodyni, którzy zdradzą nam 

tajniki tajskiej kuchni. Zobaczymy w jaki sposób przyrządzić kilka potraw a ta, która 

posmakuje nam najbardziej (lub wyjdzie najlepiej) posłuży nam za kolację. Warto 

bacznie uczestniczyć w zajęciach, bowiem umiejętności kulinarne przydadzą się w 

następnym tygodniu na katamaranie :-) 
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Khao Sok uznaje się za najstarszy las deszczowy na świecie (jego historia rozpoczęła się 

aż 160 milionów lat temu!). W 1980 roku na całej powierzchni 739 km² utworzono park 

narodowy,  w którym po dziś dzień żyje mnóstwo egzotycznych zwierząt: tygrysy, małpy, 

tapiry, słonie, lamparty czy niedźwiedzie malajskie.

W 1982 roku na rzece Phrasaeng wybudowano elektrownię wodną wraz z prawie 100 

metrową tamą w efekcie czego olbrzymią część lasu tropikalnego została zalana wodą. W 

ten sposób powstało mierzące 165 km² sztuczne jezioro Cheow Lan. Ciężko uwierzyć, że 

teren ten jest dziełem człowieka - zatopione minerały oczyściły wodę, dając jej przepiękny 

turkusowy kolor, a wystające z jeziora olbrzymie skały wapienne, czy wystające z tafli 

czubki drzew stworzyły niepowtarzalny efekt i wręcz baśniowe skojarzenia. 

Będziemy mieli dwa dni na eksplorację tego miejsca. Zwiedzimy nie tylko koralowe 

jaskinie, przejdziemy się po tropikalnym lasie, czy przepłyniemy dziesiątki kilometrów 

łodzią długoogonową, ale przede wszystkim spędzimy noc na samym środka jeziora! 
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DZIEŃ 5 Noc w dżungli
JEZIORO CHEOW LAN

Tego dnia zostawimy większość bagaży w pokojach - weźmiemy ze sobą tylko podręczny 

(zapakowany na 2 dni) plecaczek. Po śniadaniu pojedziemy busem do portu, skąd wyruszymy 

łodzią wzdłuż jeziora Cheow Lan prosto do naszej nowej bazy - małej osady pływających 

dwuosobowych domków. 

W towarzystwie lokalnych przewodników wybierzemy się na trekking po dżungli, w której nie 

tylko będziemy mogli odnaleźć przeróżne odmiany roślin, ale także, w zależności od opadów 

deszczu, przejdziemy przez strumyki, jaskinie czy stworzone przez naturę oczka wodne. 

Dodatkowo, przy odrobinie szczęścia, będziemy mogli z perspektywy łodzi podejrzeć dzikie 

zwierzęta (małpy, wydry, orientalne ptaki). Kto będzie mieć nadmiarową siłę będzie mógł 

również rekreacyjnie popływać kajakiem. 

Podczas całej dwudniowej wycieczki będziemy mieli zapewniony prowiant,  a tego dnia na 

kolację będziemy mogli się spodziewać świeżutkich ryb prosto z jeziora! Po kolacji położymy 

się wcześnie spać do naszych pływających domków, ponieważ dnia następnego wstajemy tuż 

przed wschodem słońca.
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DZIEŃ 6 Słonie
JEZIORO CHEOW LAN

Budzimy się wraz ze wschodem słońca w przepięknej dzikiej atmosferze. Jeszcze 

przed śniadaniem wybierzemy się na poranną przejażdżkę łodzią, by przekonać 

się jak zniewalająco piękna może być dżungla o poranku. Przenikająca przez 

drzewa mgła, spokój, przejrzystość jeziora sprawiają wrażenie filmowej i wręcz 

nierealnej scenerii. 

Wracamy na śniadanie, po którym spakujemy bagaże, by niespiesznym krokiem 

wrócić do Khao Sok. W trakcie drogi powrotnej czeka nas jeszcze kilka atrakcji 

(okazała jaskinia z tysiącami nietoperzy, czy zespół uroczych zatoczek i dzikich 

plaż), a przygotowany przez naszych przewodników lunch zjemy na jednym z 

wybranych punktów widokowych. 
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Przed zachodem słońca zahaczymy dodatkowo o sanktuarium 

słoni, gdzie będziemy mogli nie tylko nauczyć się je karmić, ale 

także wziąć z nimi wspólną kąpiel! 

Słonie mają w tajskiej kulturze wyjątkowe znaczenie. Nie tylko są 

bezpośrednim symbolem władzy królewskiej, ale także wielokrotnie 

pojawiają się w ikonografii buddyjskiej (co można zaobserwować 

m.in. w detalach architektury czy ornamentyki). 

Turystyka powiązana ze słoniami słusznie budzi wiele kontrowersji - 

nawet w tak religijnym i przyjaznym kraju jak Tajlandia zdarzają się 

ośrodki, które wykorzystują je ponad siły. Po ogromnym rozeznaniu 

udało nam się znaleźć jedno z tych sprawdzonych i etycznych 

miejsc, dla których nie pieniądze, a dobro słonia jest 

najważniejsze. 

Nie będziemy więc ich przemęczać i czy na nich jeździć - słonie 

uwielbiają wodę więc taplanie się w błocie będzie dla nich świetną 

zabawą (w końcu w dawnych czasach uważano, że mają moc 

wywoływania deszczu). Na własne oczy zobaczymy jak w sposób 

pełnym miłości i pasji można prowadzić opiekę nad tymi prawie 

5cio-tonowym olbrzymami. 

Pod wieczór wracamy do naszych tajskich gospodarzy, gdzie 

będziemy mogli zamówić kolację w prowadzonej przez nich 

restauracji. 
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DZIEŃ 7 Masowa turystyka 
PHUKET

Dzisiaj kończymy przygodę z dżunglą i przygotowujemy się na kolejne oblicze  Tajlandii - kurort 

Phuket. Czeka nas więc około 3 godzinna podróż minibusem, który odbierze nas z prosto ze 

śniadania. 

Patrząc na mapę większość turystów często nie zauważa, że Phuket jest wyspą (i to nie byle 

jaką - o powierzchnia ok. 542 km²). Stolicą prowincji jest miasto o takiej samej nazwie, a 

głównym zagłębiem masowej turystyki jest miejska plaża Patong, znajdująca się w 

bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwego bulwaru i centrum życia nocnego, ulicą Bangla 

(niedaleko której będziemy mieć hotel). 

Phuket budzi skrajne emocje - przez fakt, że jest głównym ośrodkiem plażowej turystyki (port 

lotniczy umiejscowiony na północy wyspy obsługuje rocznie ok. 3 milionów pasażerów) grupuje 

wszelkiej maści turystów z całego świata. Spotkamy tutaj zarówno globtroterów dla których 

(podobnie jak dla nas) będzie to jedynie punkt przesiadkowy (z Phuket odpływają łodzie do 

wszystkich ważniejszych wysp w tym regionie), ale także rosyjskich seks-turystów, zastępy 

chińskich urlopowiczów, jak i wielodzietne rodziny z wczasów all-inclusive. Można to kochać lub 

nienawidzić, jednak nie da się ukryć, że Tajlandia od wielu lat  jest atrakcyjnym kierunkiem 

wycieczkowym całego globu - ciężko jest więc się dziwić kolejnym masom przybywającym 

obejrzeć plażę, po której stąpał Leonardo Di Caprio w filmie „The Beach” czy wyspę Jamesa 

Bonda z pamiętnego „The Man With The Golden Gun”. 
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Wspomniane filmowe miejsca, słynna wyspa Phi Phi, kurort Ao Nang, czy Koh Yao Yai 

nadal robią wrażenie a pocztówkowe krajobrazy ciągle zapierają dech w piersiach. 

Nadal więc warto je zobaczyć i można to zrobić w dwojaki sposób: 

a) wykupując w hotelach wycieczki w konkretne miejsca, gdzie przepełnioną 

łódką wraz z tysiącem innych ludzi o tej samej porze odwiedzimy „rajskie 

plaże” na których niemożliwym będzie zrobienie zdjęcia bez bohaterów 

drugiego planu, albo... 

b) odwiedzenie tych i wielu mniej dostępnych miejsc z dala od turystycznego 

zgiełku, o zupełnie innych porach dnia, własną łajbą, na której mamy 

nieograniczoną swobodę działania, wiecznie schłodzone napoje, 

bezpośredni dostęp do motorówki i sternika pełnego dobrych pomysłów.

Wybór jest oczywisty!  :-) 
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Rejs rozpoczniemy kolejnego dnia, zatem pozostaje nam ostatnie popołudnie na 

lądzie. To dobry moment na zakupy, skorzystanie z salonu masażu, bądź 

wypoczynku na plaży, czy hotelowym basenie. Na obiad wybierzemy się na specjalny 

targ, w którym będziemy mogli kupić owoce morza na kilogramy, by następnie 

przenieść je do osobnego stoiska, aby wybrani kucharze mogli je przyrządzić wedle 

określonego sposobu. To zupełnie inne i wyjątkowe podejście do posiłku, absolutnie 

warto tego doświadczyć. 

Wieczorem przejdziemy się po legendarnej ulicy Bangla przekonać się, że Khao San 

z Bangkoku było tylko niewinną prywatką... Świecące zewsząd neony, głośna 

muzyka, dziesiątki dyskotek, klubów go-go, oraz powtykane w ten cały bałagan 

stragany i street-foody są unikatowym miksem hedonistycznej zabawy. 

Nie trzeba w tym uczestniczyć, ale na pewno warto w okolicach północy przejść się 

tym raptem 400 metrowym pasażem, by samemu ocenić czy to raj imprezowy czy 

piekło kiczu i tandety.... a może jedno i drugie? 
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DZIEŃ 8 Start rejsu
PHUKET - MARINA

Rozpoczynamy kolejny rozdział naszej tajskiej przygody - tygodniowy rejs katamaranem! 

Zanim wypłyniemy musimy się odpowiednio przygotować dlatego, od razu po śniadaniu, 

wymeldowujemy się z hotelu, wsiadamy w minibusy i jedziemy do dużego hipermarketu na grupowe 

zakupy. 

Na łódce spędzimy 7 nocy. W trakcie rejsu naturalnie będziemy wielokrotnie schodzić na ląd, jednak i 

tak musimy zaopatrzyć się w tygodniowe zapasy jedzenia i picia. Nasz katamaran jest bardzo 

pojemny, nie musimy się ograniczać w ilości produktów, a doświadczenie podpowiada, że i tak nic nie 

zostanie (zwłaszcza jeśli chodzi o napoje - nie zapominajmy, że panuje tu klimat tropikalny i picie 2 

litrów wody dziennie jest obowiązkowe).

Pomożemy w wyborze ilości i rodzaju produktów, ile potrzebujemy litrów wody, ile kilogramów 

owoców, mięsa itd. Wcześniej wspólnie uzgodnimy co będziemy chcieli ugotować i w jaki sposób 

dzielimy się na grupy gastronomiczne (będzie możliwość wykorzystania tajnik kulinarnych nabytych 

w dżungli kilka dni temu). 

Pomimo olbrzymiej swobody panującej na katamaranie, musimy pamiętać, że od teraz jesteśmy 

jedną marynarską załogą i każdy rodzaj współpracy jest wysoce wskazany - nie tylko na prośbę 

sternika, ale również pozostałych towarzyszy podróży. Współpracę zaczniemy od kolektywnego 

przeładowywania zakupów: z wózków do vanów, później z powrotem do wózków i finalnie z wózków 

na katamaran :-) 

Lunch zjemy jeszcze w marinie, gdzie poznamy się z naszym sternikiem, który opowie o rejsie i 

możliwościach naszej łodzi. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, poukładaniu 

ładunku i finalnym zakwaterowaniu… będziemy gotowi do rozpoczęcia żeglarskiej przygody! 

W zależności od warunków pogodowych oraz zasad biura czarterowego być może uda się wypłynąć 

jeszcze tego samego dnia, tak by pierwszą kolację przyrządzić już wśród morskich fal.
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Nasz katamaran
dwuosobowe kajuty

przestronna kuchnia

dodatkowe miejsca w salonie

łazienki i toalety

odsalarka

klimatyzacja

duże lodówki

salon wewnętrzny i zewnętrzny

ponton motorowy

dodatkowy prysznic na pokładzie

duże lodówki
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dni 8-15 Rejs
MORZE ANDAMAŃSKIE

Przez najbliższe dni będziemy załogą wygodnego katamaranu. 

Nasza maszyna wyposażona została w taki sposób, by 

podróżowanie było maksymalnie wygodne: do dyspozycji 

mamy dwa salony (wewnętrzny i zewnętrzny) - idealne miejsca 

by komfortowo rozsiąść się na kanapie lub położyć w cieniu 

żagli. Wcześniej zakupione przekąski i napoje znajdą się w 

dwóch lodówkach. Dzięki profesjonalnej odsalarce nie 

będziemy mieli limitów wody, co daje nam pełną niezależność 

nawet w dzikich rejonach zatoki, a w razie ogromnego upału, 

do dyspozycji będziemy mieli 5 strefową klimatyzację. 



48



49

Pomimo wyznaczonej trasy, podróż katamaranem daje nam bardzo dużo swobody, co postaramy się 

maksymalnie wykorzystywać  - decyzje będziemy mogli dopasować w zależności od chęci, sił i oczekiwań 

(np. w każdej chwili będziemy mogli zatrzymać się na kąpiel w morzu, snorkeling, czy dopłynąć do kolejnej 

pięknej plaży). 

Trasa rejsu obejmuje wszystkie najciekawsze miejsca znajdujące się w zatoce na wschód od Phuket. 

Dopłyniemy nie tylko do słynnych kurortów, jak Krabi, czy Ao Nang, ale zobaczymy także wiele zarówno 

kultowych, jak i tych mniej znanych punktów: słynne plaże jak m.in. Railay, Phra Nang, Nui Beach, Monkey 

Beach; zatoki: Maya, Phang Nga; oraz całe mnóstwo większych i mniejszych wysepek (m.in. Ko Yao Noi, Ko 

Yao Yai, Ko Nok, Ko Hong, Chicken Island, Mosquito Island, Phi Phi Don, Phi Phi Le, Khai Nui Island, Khai 

Nok Island). Warto pamiętać, że odwiedzimy wszystkie te piękne tereny (wraz z dzikimi plażami, jaskiniami, 

klifami) starając się sprytnie ominąć hotelowych turystów - ze swoją łódką jesteśmy zupełnie niezależni!

Musimy mieć też na uwadze, że kolejność odwiedzanych wysp oraz dokładna ilość punktów na trasie może 

ulec zmianie przez niezależne od nas warunki pogodowe. Bezpieczeństwo uczestników jest dla nas 

najważniejsze i w razie gdyby pogoda płatała nam figle, skipper będzie wybierał zawsze najbardziej 

bezpieczniejsze trasy i miejsca do cumowania.

Ze względu na swoją popularność, kilka najsłynniejszych plaż ma wejście biletowane. Będziemy do nich 

podpływać pontonem motorowodnym, ale pozostawanie na plaży zostawiamy już dla chętnych [opcja].

Na kolejnych stronach zostały opisane najważniejsze (choć nie wszystkie!) miejsca, które będziemy 

eksplorować. Warto o tym pamiętać, ponieważ rejs skrywa dużo więcej atrakcji. Podróż katamaranem to nie 

tylko odhaczanie wypunktowanych miejsc: życie na wodzie codziennie dostarcza nam wielu 

niespodziewanych przygód (np. przy odrobinie szczęścia możemy trafić na rybaków u których kupimy 

świeże owoce morza, czy odnaleźć miejscowych chłopaków wypożyczających na godziny skutery wodne 

[opcja]). Dajmy się więc ponieść przygodzie i niespodziewanym zwrotom akcji!

Musimy mieć też na uwadze, że kolejność odwiedzanych wysp oraz 

dokładna ilość punktów na trasie może ulec zmianie przez niezależne 

od nas warunki pogodowe - bezpieczeństwo uczestników jest dla nas 

najważniejsze i w razie gdyby pogoda płatała nam figle - skipper będzie 

wybierać zawsze najbardziej bezpieczniejsze trasy i miejsca do 

cumowania.
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Filmowe pejzaże
PHANG NGA BAY

Wypływając z mariny obieramy azymut na Krabi. Zanim jednak tam dotrzemy, czeka nas po drodze 

masa atrakcji - w końcu przepływać będziemy poprzez zatokę Phang Nga, którą uznaje się za jedno z 

piękniejszych miejsc w Tajlandii. Ciężko się dziwić - obszar 400 m2 w większości objęty ochroną 

Parku Narodowego zawiera 42 wyspy, które kryją nie tylko fantastyczne lasy namorzynowe, ukryte 

jaskinie, czy lazurowe laguny, ale także ponad 100 gatunków ptaków i prawie 30 gatunków ssaków. 

Podziw budzi różnorodność wapiennych form skalnych bujnie porośniętych zielenią, które wyróżniają 

się zjawiskowymi kształtami i zmienną wysokością (najwyższa z nich sięga aż 275m n.p.m.). 

Krajobraz ten już w latach 70. został doceniony przez filmowców. To właśnie tutaj, na jednej z wysp 

ukrywał się czarny charakter z filmu „Człowiek ze złotym pistoletem”.  Choć oficjalna nazwa tej wyspy 

to Ko Tapu (Wyspa-Gwóźdź), od tamtego czasu przyjęło się nazywać ją  po prostu James Bond 

Island. Słynna skała w formie maczugi  stała się od tego momentu obowiązkowym punktem na liście 

życzeń każdego podróżnika. Jako załoga katamaranu będziemy mieli niepowtarzalną okazję 

zobaczyć to miejsce z innej niż większość turystów perspektywy - od strony morza, z daleka od  

setek fotografów amatorów czających się w wyznaczonym punkcie na lądzie. 

W 2015 roku George Lucas wykorzystał tło zatoki Phang Nga, by zobrazować planetę Kashyyyk na 

potrzeby III Episodu Gwiezdych Wojen - Zemsty Sithów. Film ten jednak nie przyczynił się do zmiany 

nazewnictwa żadnej z wysp. Mając do dyspozycji ponton motorowy będziemy mogli samodzielnie 

dopłynąć do ukrytych lagun, bezludnych wysp, dzikich plaż, jaskiń czy zbliżyć się do magicznych 

drzew lasów namorzynowych. Dzięki całkowitej niezależności odbiór malowniczych krajobrazów 

stanie się niezrównanie ciekawszy i bezkonkurencyjnie zachwycający! 
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Magiczne widoki
AO NANG i RAILAY BEACH

Otoczona dżunglą prowincja Krabi znana jest głównie z miasteczka Ao Nang, 

będącego najbardziej turystycznym ośrodkiem w tym regionie. Deptak przy głównej 

plaży o tej samej nazwie (Ao Nang Beach przy której być może się zatrzymamy) 

pełen jest restauracji, salonów masażu, sklepów z pamiątkami oraz wszelkich innych 

dobrodziejstw, których potrzebuje zachodni turysta. Nic dziwnego, że miejsce to 

cieszy się olbrzymią popularnością - jest doskonałą bazą wypadową do pobliskich 

wysp i plaż znanych ze wszystkich tajskich widokówek. Jedną z takich ikon jest 

ukryta pomiędzy wysokimi klifami plaża Railay Beach, znana nie tylko z przepięknego 

położenia ale również... z ponad 600 tras wspinaczkowych o klasie światowej. Uroku 

dodaje fakt, że na plażę można dostać się tylko od strony morza, co oczywiście jest 

nam jak najbardziej na rękę. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się konkurencyjna Phra Nang Beach, znana 

przede wszystkim z kontrowersyjnej świątyni Princess Cave - ukrytej w skale jaskini 

gdzie miejscowi składają ofiary w kształcie... męskich przyrodzeń. Jedna z legend 

głosi, że to dla ducha księżniczki, która zginęła na morzu ciągle będąc dziewicą. 

Pomimo zabawnego charakteru, pamiętajmy, że miejsce to nadal jest świątynią.

Kierując się na południe w kierunku Koh Phi Phi będziemy przepływać koło prawie 

bezludnej wyspy Koh Kai, która swą nazwę zawdzięcza charakterystycznej skale w 

kształcie głowy kurczaka (Kai to po tajsku kurczak). Spróbujemy tutaj zwiedzić jedną 

z dzikich plaż tej wyspy.

Tu trzeba wywalić 
Ao Nang a wrzucić 
np. Koh Panyee.. 
CHOCIAŻ MOŻE 
WARTO TO 
ZOSTAWIĆ W 
RAMACH 
NIESPODZIANKI?
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Niebiańskie plaże
WYSPY PHI PHI

Phi Phi to jedno z najbardziej kultowych miejsc w Tajlandii. Warto wiedzieć, że tak naprawdę są 

to dwie wyspy: Koh Phi Phi Don i Koh Phi Phi Leh. Pierwsza z nich i zarazem największa w tym 

archipelagu, składa się z dwóch porośniętych bujną roślinnością skał wapiennych, połączonych 

wąskim nizinnym fragmentem agregującym praktycznie całe życie wyspy. W południowej 

części tego przesmyku znajduje się malowniczy port z przycumowanymi długoogonowymi 

łódkami, z północnej piaszczysta plaża, która po zmroku zamienia się w huczną imprezownię. 

Po zachodniej stronie mamy małe miasteczko, z całym inwentarzem turystycznych tajskich 

uliczek. 

Punktem obowiązkowym jest wdrapanie się na punkt widokowy, z którego idealnie widać 

imponującą położenie tego terenu. Dopiero patrząc na wyspę z góry, dochodzi do nas, że 

odległość  pomiędzy portem a plażą jest rzeczywiście niewielka (ok. 200 metrów w 

najwęższym punkcie). Łatwo wtedy wyobrazić sobie z jaką łatwością 5 metrowa fala tsunami 

musiała zniszczyć w 2004 roku 3/4 całej wyspiarskiej infrastruktury. Na miejscu możemy 

znaleźć zdjęcia sprzed kataklizmu, które jeszcze bardziej uwypuklają skalę tej tragedii.

Koh Phi Phi Leh również jest wyspą o wspaniałej geografii. Pomimo tego, że jest 

niezamieszkała ściąga turystów z całego świata za sprawą zachwycającej Maya Bay. 

Hollywoodzka produkcja z Leonardo DiCaprio wypromowała tę zatoczkę tak bardzo (dziennie 

odwiedzało ją około 5 tysięcy osób), że władze Tajlandii wraz z Departamentem Parków 

Narodowych musiały na kilkanaście miesięcy zamknąć plażę by zachować znajdującą się 

nieopodal malowniczą rafę koralową. Na szczęście piękne rafy i kolorowe rybki występują na 

obszarze duetu Phi Phi dość często - posiadając sprzęt do snorkowania również i my 

spróbujemy ich poszukać!

Dodatkowo, o ile czas i pogoda dopisze, polecamy spędzić kilka godzin na nurkowaniu 

(opcja). To  również szansa dla zupełnych amatorów - będziecie pod stałą opieką trenera. 

Widoki niezapomniane!
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DZIEŃ 15 Koniec przygody
POWRÓT DO DOMU

To już ostatnie godziny na katamaranie, ostatni poranek, wschód słońca i oglądanie zatoki. 

Do mariny wpłyniemy około południa, aby mieć wystarczającą ilość czasu by przedostać 

się na lotnisko Phuket skąd odlecimy samolotem do Polski. Tak, nie będzie trzeba wracać z 

powrotem do Bangkoku :-) Marina znajduje się niedaleko lotniska, więc obejdzie się bez 

niepotrzebnych stresów. 

W zależności od godziny odlotu, powinno nam zostać jeszcze trochę czasu, abyśmy mogli 

zjeść ostatni wspólny lunch i podsumować wszystkie odbyte przygody. Trochę się ich 

nazbiera - spędzimy w końcu dwa wspaniałe tygodnie pełne wrażeń, przygód i nowych 

przyjaźni, a to co zobaczyliśmy, poznaliśmy i przeżyliśmy zostanie na długo w pamięci. 
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DZIEŃ 16 Powrót do Polski
Przylot do kraju i pożegnanie na lotnisku.
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Tajlandia
CENA ZAWIERA

● 7 nocy na katamaranie w 2 osobowych kabinach
● Opiekę doświadczonego i przygotowanego 

merytorycznie lidera i skippera
● Wszystkie noclegi:

hotel z basenem (pokoje 2 osobowe) - dzień 2, 3 i 7
domek w dżungli (pokoje 4 osobowe) - dzień 4 i 6
domek na wodzie (pokoje 2 osobowe) - dzień 5 

● Wszystkie śniadania na lądzie (na katamaranie śniadania 
przygotowujemy we własnym zakresie)

● Kolacja dzień 4 i 5, lunch dzień 5 i 6
● Wszystkie transfery naziemne:

lotniska > hotele
transporty Surat Thani > Khao Sok > Phuket
bus z centrum Phuket do mariny, marina > lotnisko etc
bilety transportu publicznego w Bangkoku

● Wszystkie aktywności w dżungli (trekking, kajaki, szkoła 
gotowania, prowiant w trakcie 2-dniowej wyprawy, bilet do 
parku narodowego, sanktuarium słoni, rafting)

● Wszystkie atrakcje ujęte w programie  - oprócz tych 
oznaczonych jako (opcja) 

● Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 
40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego.  Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku 
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze.  
Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, 

programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

 10 990 PLN + LOTY
koszt uczestnictwa

CENA NIE ZAWIERA

PRZELOTÓW: 
● Warszawa > Bangkok oraz Phuket > Warszawa 

(ok. 3800 zł)
● Lot wewnętrzny Bangkok > Surat Thani (ok. 300 zł)

WYŻYWIENIA: 
● Posiłki poza tymi, które cena zawiera 
● Napojów i alkoholu

Dodatkowych przewozów miejskich (taxi, grab, tuk-tuk)

DODATKOWYCH OPŁAT DO REJSU:
● Uzupełnienie lodówki katamaranu na tygodniowy rejs 

(ok. 100 USD)
● Tankowania katamaranu na koniec rejsu 
● Kaucja zwrotna (100 USD)
● Korzystanie z opcjonalnej klimatyzacji poza portami 

(w praktyce nawet w najgorętszym miesiącu korzystaliśmy z niej 
tylko nocami, koszt dzielony na chłodzone kajuty jest dość 
symboliczny - 5 $ za godzinę korzystania z generatora)

DODATKOWYCH ATRAKCJI (opcja)  
● Biletów wstępu do świątyń w Bangkoku (ok. 30 zł)
● Bilet wstępu do Skybaru w Bangkoku (ok. 100 zł)
● Skuter wodny (ok. 100 zł/h)

● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. 
Koszt ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.

TERMINY WYPRAWY:
14.10-29.10.2023
27.04-12.05.2024

CENA NIE ZAWIERA

PRZELOTÓW: 
● Warszawa > Bangkok oraz Phuket > Warszawa 

(ok. 3800 zł)
● Lot wewnętrzny Bangkok > Surat Thani (ok. 300 zł)

WYŻYWIENIA: 
● Posiłki poza tymi, które cena zawiera 
● Napojów i alkoholu

Dodatkowych przewozów miejskich (taxi, grab, tuk-tuk)

DODATKOWYCH OPŁAT DO REJSU:
● Składka jachtowa: 4000 THB (ok. 100 €) która zostanie 

przeznaczone na grupowe tygodniowe zakupy 
jedzeniowe, opłaty wspólne (np. wejścia do parków 
narodowych jeśli wystąpią na trasie rejsu) i inne.

● Tankowania katamaranu na koniec rejsu i opłat za 
klimatyzację (w praktyce, opłaty te pokryje w 
zdecydowanej większości nadwyżka ze składki 
jachtowej. Dużo zależy od decyzji dot. używania 
klimatyzacji) 

● Kaucja zwrotna (100 €)

DODATKOWYCH ATRAKCJI (opcja)  
● Biletów wstępu do świątyń w Bangkoku (ok. 30 zł)
● Bilet wstępu do Skybaru w Bangkoku (ok. 100 zł)
● Skuter wodny (ok. 100 zł/h)

● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt 
ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.
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Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Kacper Piątkowski
PRZEWODNIK

+48 600 023 386
kacper@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

Z prawdziwą przyjemnością polecam 
wyprawy organizowane przez. Namibia to 
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj, 

dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu 
organizatorów nic nie odwracało mojej 

uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję 
za wspaniałą atmosferę, a przede 
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z 
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to 

zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie 
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko 

w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie 
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, 

zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to 
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej 

przygody, to trafiliście pod właściwy adres. 

Michał Truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi 
spędzone są warte całego worka 

kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące 
tego wielkiego kawałka Afryki się 

spełniły, a moje ego zostało w pełni 
zaspokojone, tym co zobaczyłem, 

przeżyłem i tym co przygotowano dla 
mnie w Namibii. Auta terenowe, 

namioty i doborowe towarzystwo – to 
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes firmy ProOffice

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane 
już w drugim dniu, a pozostałe dni 

to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej 
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta, 

krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich 
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć 
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza 

w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na 
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny 
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5 

kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak 
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:kacper@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj! :)
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Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios




