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KHAO SOK 4 dni 3 noce  

Pakiet składa się z następujących elementów:  

1. Zakwaterowanie w miasteczku Khao Sok ( 2 noce)  

2. Wycieczka z noclegiem w domkach na wodzie  

3. Dodatkowa atrakcja w dniu wyjazdu do wyboru.  

 

1. WYCIECZKA Z NOCLEGIEM W DOMKACH NA WODZIE:  

Spędzisz noc w pływających domkach na jeziorze CheowLan, w otoczeniu natury, ciszy i spokoju. Ta 

wycieczka pomoże ci się wyciszyć, uspokoić, oraz odpocząć od telefonu ponieważ na całym jeziorze nie 

ma zasięgu. Jezioro jest jedną z najpiękniejszych miejsc w całym lesie deszczowym Khao Sok i jedną z 

najpiękniejszych atrakcji w całej Tajlandii.  

W cenie:  

✓ Woda do picia 

✓ Posiłki: Obiad, kolacja, śniadanie 

✓ Lokalny, anglojęzyczny przewodnik  

✓ Transfer z i do hotelu  

✓ Nocleg w pływających domkach 

✓ Ubezpieczenie 

 

Czas trwania: 08:30 – 14:00 ( następnego dnia)  

Cena:  370 zł / osoba  

 

Dodatkowe atrakcje na wycieczce:  

✓ Pływanie tradycyjną łódką longtail po jeziorze  

✓ Trekking w dżungli z przewodnikiem (2-3h) 

dopasowany do kondycji grupy  

✓ Dla chętnych kajaki  

✓ Wieczorne safari z pokładu longtail  

✓ Poranne safari z pokładu longtail  

✓ Jaskinia Diamond Cave  

✓ Niezapomniany wschód i zachód słońca  

✓ Opieka lokalnej rodziny która ugotuje dla Was 

wszystkie dania  

✓ Wspaniałe odgłosy natury  
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2. ZAKWATEROWANIE:  

2 noce spędzisz w Khao Sok ( przed i po wycieczce z noclegiem w domkach na wodzie) Możesz wybrać 

standard domku. Dodatkowy materac: + 330 THB, śniadanie 30 zł za osobę. 

W domku:  

✓ Moskitiera  

✓ Woda do picia  

✓ Gorący prysznic  

✓ Wentylator  

✓ Sejf  

✓ Prywatna łazienka  

W domku nie znajdziesz:  

 Klimatyzacji  

 Lodówki  

 Czajnika 

 Wifi  

 

  

DOMEK W DŻUNGLI  

Maksymalna liczba osób:  2  Łóżka:  1 łóżko podwójne    Cena: 160 zł / noc   
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DOMEK W PRZY RZECE   

Maksymalna liczba osób:  2  Łóżka:  1 łóżko podwójne    Cena: 260 zł / noc   
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BUNGALOW 

Liczba osób:  2  Łóżka:  1 łóżko podwójne  lub dwa pojedyncze  Cena: 250 zł / noc   

Liczba osób:  3 Łóżka:  1 łóżko podwójne i jedno pojedyncze  Cena: 300 zł / noc  

Liczba osób:  4  Łóżka:  1 łózko podwójne i dwa pojedyncze  Cena: 400 zł / noc   
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DOMEK NA DRZEWIE 

Liczba osób:  2  Łóżka:  1 łóżko podwójne lub dwa pojedyncze  Cena: 400 zł / noc   

Liczba osób:  3 Łóżka:  1 łóżko podwójne i jedno pojedyncze  Cena: 450 zł / noc  

Liczba osób:  4  Łóżka:  1 łózko podójne i łóżko piętrowe  Cena: 500 zł / noc 

Liczba osób:  4 Łóżka:  1 łóżko podwójne i dwa pojedyncze  Cena: 550 zł / noc  

Liczba osób:  6  Łóżka:  2 łózka podwójne i dwa pojedyncze  Cena: 650 zł / noc 
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Uwaga!  

W przypadku braku dostępności wybranego domku zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania 

alternatywnego zakwaterowania i ponownej kalkulacji ceny.  
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3. DODATKOWA ATRAKCJA: 

Możesz wybrać dodatkową atrakcje którą uatrakcyjnisz swój pobyt w Khao Sok. Będziesz mógł z niej 

skorzystać po powrocie z wycieczki z noclegiem w domkach na wodzie lub w dniu wyjazdu z Khao Sok.  

Spływ tratwą bambusową  

Tratwa bambusowa jest najstarszym, tradycyjnym środkiem transportu lokalnych 

mieszkańców. W przeszłości w ten właśnie sposób łączono Chińskie miasto 

handlowe z portem w Surat Thani. Obecnie trasy rzeczne oferują jedna z 

najwspanialszych widoków poprzez dżunglę i skały wapienne.  

Każda tratwa jest ręcznie robiona i może pomieścić maksymalnie 2 osoby.  

Cena: 120 zł / osoba  

Czas trwania: 2-2,5h  

Godziny organizacji: dowolne  

W cenie: transfer, lokalny przewodnik, ręczniki, woda, kawa, herbata  

Spływ kajakowy  

Wycieczka na typowy relaks wśród przepięknych widoków i odłogów 

dżungli. Będziecie płynąć tą samą drogą co tratwą, a Wasz przewodnik 

będzie wiosłował. Będziecie mieli czas aby podziwiać cuda natury, klify 

wapienne i odpocząć po aktywnych dniach. Po drodze zatrzymacie się i 

będziecie mieli okazję wskoczyć do rzeki.  

Cena: 120 zł / osoba  

Czas trwania: 2-2,5h  

Godziny organizacji: 9:00, 12:00, 15:00   

W cenie: transfer, lokalny przewodnik, ręczniki, woda, kajak 

Elephant experiece  

Słonie w pigułce, w małych grupach w miejscu które nie 

krzywdzi tych pięknych stworzeń. 1 słoń na parę. W planie 

przygotowanie posiłków, karmienie, kąpiel błotna, kąpiel.  

Cena: 200 zł / osoba  

Czas trwania: 2-2,5h  

Godziny organizacji: 9:00, 12:00, 15:00   

W cenie: transfer, woda, przekąski, jedzenie dla słoni  

 

Masaż 

Tajski masaż za pomocą technik nacisku i rozciągania redukuje stres, 

rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie krwi i ułatwia zasypianie i 

dobry sen.  

Cena: 80 zł / osoba  

Czas trwania: 1h  

Godziny organizacji: dowolne  
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Lekcja gotowania 

Podczas 1,5-godzinnej sesji poznasz techniki i sekrety południowo-

tajlandzkiej i lokalnej kuchni tajskiej, przygotowując posiłek z 

sezonowych składników. Z pomocą szefa kuchni posiekaj, pokrój i 

zmiksuj przyprawy, zioła, warzywa oraz wybrane mięso, owoce morza lub 

tofu, aby stworzyć przepyszne dania, takie jak zielone curry, panang curry 

lub gaeng som (zupa kwaśna). Nauczysz się również przygotowywać 

popularne tajskie sałatki, takie jak som tam (sałatka z papai) lub desery, 

takie jak sticky rice & mango* lub tajski krem z dyni (w zależności od 

dostępności sezonowej). Pod koniec zajęć ciesz się pieczołowicie 

przygotowanym posiłkiem z szefem kuchni. 

Cena: 120 zł / osoba  

Czas trwania: 1,5h  

Godziny organizacji: 10:00, 16:00    

W cenie: składniki, opieka szefa kuchni, woda  

Lekcja gotowania w dżungli  

Dla tych którzy chcą się na uczyć gotować Bamboo Tubes na 

otwartym ogniu. Skorzystaj z tego alternatywnego doświadczenia 

kulinarnego i naucz się gotować w dżungli! Gotuj na świeżym 

powietrzu i próbuj nowych, niezwykłych potraw, aby pobudzić 

swoją paletę smaków. Nasza kolacja w dżungli lub doświadczenie 

gotowania z bambusa rozpoczyna się od spotkania z 

anglojęzycznym przewodnikiem w naszej recepcji około 16:30. 

Zobaczysz i nauczysz się, jak rozpalić ogień, jak wybrać i 

przygotować odpowiedni bambus do swoich przyborów 

kuchennych i talerzy. Następnie pomożesz przygotować 

różnorodne dania kuchni tajskiej, kurczaka Green Curry BBQ, ryż 

zawinięty w liście leśne i gotowany w bambusowych tubach oraz 

słynne naleśniki bambusowe. 

Cena: 120 zł / osoba  

Czas trwania: 2,5h  

Godziny organizacji: 16:30     

W cenie: składniki, opieka szefa kuchni, woda 
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Night Safari  

O zmierzchu las deszczowy ożywa. Nasz przewodnik zaprowadzi Cię do lasu 

deszczowego, uzbrojony w latarki, aby dostrzec nocne zwierzęta. W dobry 

dzień można zobaczyć powolnego lorisa, jelenia sambara, różne owady, a 

może nawet lamparta. Ale z pewnością cykady, koniki polne i nietoperze 

wyczarują leśną symfonię, która zapewni rozrywkę podczas dwugodzinnej 

wędrówki. Nocne safari może odbywać się w lesie deszczowym Our Jungle 

House lub w Parku Narodowym Khao Sok, w zależności od warunków 

pogodowych. 

 

Cena: 100 zł / osoba  

Czas trwania: 2h 

Godziny organizacji: 19:00      

W cenie: lokalny przewodnik, woda, latarki  

Dodatkowy koszt: 300 THB za wejście do parku narodowego  

 

 

Wizyta w lokalnej wiosce  

Odwiedź pobliską wioskę i poznaj styl życia Khao Sok. 

Miej zajęte ręce i umysł, ucząc się lokalnych 

umiejętności! Wielu mieszkańców wsi jest mistrzami 

naturalnego rękodzieła i smacznych przysmaków. W 

zależności od dostępności rzemieślnika naucz się 

wykonywać jedną z następujących czynności: tkanie liści 

palmowych, aby stworzyć naturalne podkładki do 

domu, bambusowe kubki z własnym wzorem 

wyrzeźbionym na boku, tajskie desery, takie jak słodki 

lepki ryż z bananem, dżemem z owoców tropikalnych z 

mango, ananasa lub owoców sezonowych. 

Cena: 100 zł / osoba  

Czas trwania: 3h 

Godziny organizacji: 09:00, 12:00, 15:00       

W cenie: lokalny przewodnik, transfer  
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Istnieje możliwość zorganizowania prywatnych wycieczek których cena liczona jest 

indywidualnie w zależności od ilości osób i terminu.  

 

Jak zarezerwować:  

Aby dokonać rezerwacji skontaktuj się ze swoim asystentem i wskaz interesującą Cię wycieczkę. 

Rezerwacji możesz dokonać także pod adresem e-mail: tajlandia@tnwr.pl  

Pamiętaj aby podczas rezerwacji podać takie dane jak: Imię i nazwisko, data podróży, ilość osób i wiek dzieci.  

Płatność i zwroty  

Termin płatności: do 30 dni przed planowaną datą.  

Na 30 dni przed datą zameldowania - Zwrot kosztów za wyjątkiem kosztów przewalutowań i transakcji  
29 – 15 dni przed datą zameldowania - Zwrot 60% wpłaconych kosztów  
14 dni przed datą zameldowania - Bez zwrotu  
*Anulacja musi być wyrażona na piśmie ( e-mail, whatsapp, Facebook) Anulacje telefoniczne nie zostaną uwzględnione  
*Zwrot zostanie przeliczony z THB na PLN na podstawie ceny waluty w dniu anulacji.  

 

Niepojawienie się w miejscu zbiórki jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wycieczce bez możliwości zwrotu 

poniesionych kosztów. Podstawą do częściowego zwrotu mogą być problemu zdrowotne uczestnika, ale jedynie w 

sytuacji kiedy niezbędna jest pomoc lekarska. 

Dodatkowe informacje: 

Program wycieczek może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i inne czynniki niezależne od organizatora. 

W wyjątkowych sytuacjach organizator ma prawo do odwołania wycieczki w dniu jej odbywania się. Standardowo 

jednak uczestnik jest o tym informowany 48-24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki. 

W wycieczkach łodzią motorową nie powinny uczestniczyć kobiety w ciąży i osoby mające problemy z kręgosłupem. 

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym organizatora 

do 24h przed rozpoczęciem wycieczki. 

Podczas wycieczek łodzią dla wszystkich gości dostępne są kamizelki ratunkowe. Uczestnicy zobowiązani są do 

noszenia ich podczas pobytu na łodzi i w wodzie.  

Ilość miejsc na poszczególne terminy jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Cena wycieczki nie obejmuje napiwków dla kierowcy, przewodnika lokalnego, jałmużny dla mnichów. Jest to 

dobrowolna dopłata zbierana podczas wycieczki. Dobrze zabrać ze sobą drobne pieniądze (20-50 THB) 

Ceny dla dzieci obowiązują do 12 roku życia. Dzieci poniżej 3 roku na wycieczkę jadą bezpłatnie pod warunkiem 

zajmowania miejsca na kolanach rodziców. 

Rezerwacja wycieczki i płatność jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków uczestnictwa  
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