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WYSPY SIMILAN  
Wyspy Similan są zlokalizowane około 84km na północny zachód od gwarnego Phuket.  Koh Similan to 

grupa wysp, jedna z najbardziej znanych na Morzu Andamańskim. Ich niewątpliwym atutem jest czysta, 

błękitna woda oraz piękno i bogactwo żyjątek wodnych. Zaliczana do TOP 10 najciekawszych obszarów 

nurkowych na świecie. Okolice wysp są atrakcyjnym dla wypoczywających na jachtach i 

przybywających łodzi wycieczkowych. Wybierając SeaStar Speed lub Speed Catamaran, możesz mieć 

pewność, że korzystasz z wysokiej jakości sprzętu oraz z usług dobrze wyszkolonego personelu 

Czas trwania: 08:00 – 16:50 

SPEEDBOAT   

Cena: 2800 THB osoba dorosła, 2100 THB dziecko (3-11 lat) 

KATAMARAN + 150 THB / osoba  

Podróż katamaranem jest wygodniejsza na otwartych wodach.   

W CENIE:  

✓ Poranny poczęstunek, leki na chorobę morską i lokomocyjną dla potrzebujących w cenie  

✓ Transfer z i do hotelu na Phuket lub Khao Lak  

✓ Anglojęzyczny przewodnik  

✓ Ubezpieczenie od wypadków do 500 000 THB 

✓ 3 posiłki (lekkie śniadanie, lunch box, podwieczorek) 

✓ Świeże owoce 

✓ Sprzęt do snurkowania (maska i rurka, płetwy, kamizelka ratunkowa) 

✓ Ręcznik 

WAŻNE 

✓ Turyści zagraniczni muszą zapłacić dodatkowe 400THB za wstęp do Parku Narodowego 

✓ Odbiór niektórych plaż jest dodatkowo płatny ( jeśli nie ma na liście twojego regionu, znaczy że 

jest w cenie) patrz tabela poniżej 

✓ Czas odbioru zależy od okolicy w której znajduje się Twój hotel, patrz tabela poniżej:  

Beach Area Extra Charge Time (Am) 

Phuket Town - 5.40 – 6.00 

Chalong Bay - 5.40 – 6.00 
Rawai / NaiHarn 300 Pax 5.40 – 6.00 

Kata - Karon - 5.40 – 6.00 

Tri Trang Beach - 6.00 – 6.20 

Patong Beach - 6.00 – 6.20 
Naka Lay / Kamala Beach 100 Pax 6.20 – 6.40 

Surin Beach / Bang Tao 100 Pax 6.20 – 6.40 

Laguna Zone 100 Pax 6.30 – 6.50 

Cape Panwa 300 Pax 5.30 – 5.50 
Ao Por 300 Pax 5.40 – 6.00 

Layan Beach / Nai Thon / Nai Yang /Airport 300 Pax 6.30 – 6.50 

Mai Khao Beach - 6.40 – 7.00 

Natai, Klok Kloy (Aleenta, The Hot Spring) - 7.00 – 7.20 
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WYSPY SURIN  
Wyspy Surin to archipelag 5 wysp na Morzu Andamańskim, oddalone około 60km od głównego lądu. 

Prawdziwa tropikalna przyroda, niezmodyfikowana ręką człowieka, gęste zielone lasy i krystalicznie 

czysta woda. Niewielkie odległości między wyspami, nieduże głębokości i przesmyki sprawiają, że 

promienie słońca załamane przez wodę nadają jej szmaragdowo zielony kolor, pod której powierzchnią 

kwitnie kolorowa i żywa metropolia rafy koralowej. Tak doskonałe warunki czynią wyspy Surin 

popularnym kierunkiem pośród wielbicieli snurkowania. Na wycieczkę zabierze Was SeaStar 

Speedboat, szybka i wygodna łódź motorowa obsługiwana przez wyszkoloną załogę. 

Czas trwania: 08:00 – 17:00 

Cena: 3000 THB osoba dorosła, 2300 THB dziecko (3-11 lat) 

.   

W CENIE:  

✓ Poranny poczęstunek, leki na chorobę morską i lokomocyjną dla potrzebujących w cenie  

✓ Transfer z i do hotelu na Phuket lub Khao Lak  

✓ Anglojęzyczny przewodnik  

✓ Ubezpieczenie od wypadków do 500 000 THB 

✓ 3 posiłki (lekkie śniadanie, lunch box, podwieczorek) 

✓ Świeże owoce 

✓ Sprzęt do snurkowania (maska i rurka, płetwy, kamizelka ratunkowa) 

✓ Ręcznik 

WAŻNE 

✓ Turyści zagraniczni muszą zapłacić dodatkowe 400THB za wstęp do Parku Narodowego 

✓ Odbiór niektórych plaż jest dodatkowo płatny ( jeśli nie ma na liście twojego regionu, znaczy że 

jest w cenie) patrz tabela poniżej 

✓ Czas odbioru zależy od okolicy w której znajduje się Twój hotel, patrz tabela poniżej:  

Beach Area Extra Charge Time (Am) 
Phuket Town - 5.40 – 6.00 

Chalong Bay - 5.40 – 6.00 

Rawai / NaiHarn 300 Pax 5.40 – 6.00 

Kata - Karon - 5.40 – 6.00 
Tri Trang Beach - 6.00 – 6.20 

Patong Beach - 6.00 – 6.20 

Naka Lay / Kamala Beach 100 Pax 6.20 – 6.40 

Surin Beach / Bang Tao 100 Pax 6.20 – 6.40 
Laguna Zone 100 Pax 6.30 – 6.50 

Cape Panwa 300 Pax 5.30 – 5.50 

Ao Por 300 Pax 5.40 – 6.00 

Layan Beach / Nai Thon / Nai Yang /Airport 300 Pax 6.30 – 6.50 
Mai Khao Beach - 6.40 – 7.00 

Natai, Klok Kloy (Aleenta, The Hot Spring) - 7.00 – 7.20 
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LENIWE PHI PHI 

Idealna propozycja dla osób, które lubią pospać troszkę dłużej. Nie musisz zrywać się z łóżka skoro świt 
i pędzić na zbiórkę bez wypitej kawy. Ta wycieczka jest dla osób które celebrują poranki. Zbiórka 
uczestników rozpoczyna się o 8:50.  

Odwiedź klejnot Morza Andamańskiego – Wyspy Phi Phi. Podróż łodzią motorową to najlepsza 
propozycja zwiedzania okolicznych cudów natury. To będzie dzień wspaniałych wrażeń. Na początek 
łódź przybija na Ko Phi Phi Don, to ta większa z dwóch połączonych wysepek. Uroda archipelagu 
przyciąga rzesze turystów, a wyspa oferuje możliwość kilkudniowego pobytu. Następnie poznacie 
psotne małpy na Monkey Beach. Phi Phi Leh z daleka prezentuje się jako surowa skała wystająca z 
morza, i nic nie wskazuje na to że kryje w sobie niebiańską plażę Maya Bay* z hollywoodzkiej produkcji 
z 2000r. “The Beach” z Leonardem di Caprio. Posiłek w restauracji na plaży (Ton Sai Bay) podtrzyma 
energię i dobry humor do dalszej części wycieczki.  Chwila relaksu na Pileh Lagoon i jej mięciutki białym 
piasku gdzie samodzielnie dopłyniecie na paddleboard.  Jaskinia Wikingów zrobi na Was również duże 
wrażenie. Oto groźnie wystająca z wody skała ma ciekawą historię i bardzo cenionych mieszkańców. 
W drodze powrotnej odwiedzicie  wyspę Khai Nai, gdzie poznacie i nakarmicie ich kocich mieszkańców. 
W trakcie trwania wycieczki przewodnik wskaże Wam ciekawe i bezpieczne miejsca do snurkowania. 
Wycieczka kończy się o godzinie 18 przy molo Laem Nga na Phuket, skąd zostaniecie bezpiecznie 
odwiezieni do swojego hotelu.  

Czas trwania: 08:50 – 18:00  

Cena: 2000 THB osoba dorosła, 1500 THB dziecko  

W CENIE 

✓ Transfer z/do hotelu na Phuket,  
(transfer z okolic Kok Kloy, Natai, Khaolak wymaga dodatkowej opłaty 500 THB) 

✓ Angielskojęzyczny przewodnik oraz przyjazna załoga 
✓ Lunch w restauracji na plaży 
✓ Ubezpieczenie od wypadków 
✓ Sprzęt do snurkowania, paddleboard  

 Niewliczone: 300 THB za wstęp do parku Narodowego  
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PHI PHI, MAYA & KHAI  

Podróż łodzią motorową to najlepsza propozycja zwiedzania okolicznych cudów natury. Wycieczka 
startuje o 07:30, by wraz z rozwijającym się dniem móc pokazać jak najwięcej. To będzie dzień 
wspaniałych wrażeń. Szybki katamaran zabierze Was w miejsca do tej pory oglądane na zdjęciach. Phi 
Phi Leh z daleka prezentuje się jako surowa skała wystająca z morza, i nic nie wskazuje na to że kryje w 
sobie niebiańską plażę Maya Bay* z hollywoodzkiej produkcji z 2000r. “The Beach” z Leonardem di 
Caprio. Następnie odwiedzicie Lagunę Pileh by skorzystać z kapieli w krystalicznie czystych wodach i 
relaks na białych plażach. Jaskinia Wikingów zrobi na Was również duże wrażenie. Oto groźnie 
wystająca z wody skała ma ciekawą historię i bardzo cenionych mieszkańców. Upewnij się, że przekąski 
zjedzone, a plecaki zapięte – psotne i głodne małpki na Monkey Beach czekają żeby sprawdzić co masz 
pysznego. Ko Phi Phi Don to ta większa z dwóch połączonych wysepek. Uroda archipelagu przyciąga 
rzesze turystów, a wyspa oferuje możliwość kilkudniowego pobytu. Pora na posiłek w hotelowej 
restauracji, jeśli masz chęć dostępna jest również opcja wegetariańska. Pora na snurkowanie Przy Kahi 
Island. W trakcie trwania wycieczki przewodnik wskaże Wam ciekawe i bezpieczne miejsca do 
snurkowania. Wycieczka kończy się po godzinie 16.  

Czas trwania: 07:30  – 16:30  

Cena: 1900 THB osoba dorosła, 1700 THB dziecko  

W CENIE 

✓ Lekkie sniadanie, przekąski i ciepłe napoje na molo, przed wycieczką 
✓ Lunch w postaci bufetu 
✓ Pływanie przezroczystym kajakiem lu paddle board (czas: 10min) 
✓ Sprzęt do snurkowania (maska z rurką i kamizelka ratunkowa) 
✓ Angielskojęzyczny przewodnik 
✓ Ubezpieczenie od wypadków 

Niewliczone: 300 THB za wstęp do parku Narodowego  
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WYSPY RAYA & CORAL 
Podczas tej wycieczki odwiedzimy dwie piękne wyspy: Koh Raya oraz Koh He. Koh Raya (lub Koh Racha) 

to dwie koralowe wyspy, położone ok 20km na południe od Phuket. Koh Raya Yai (Yai tłum. duża) oraz 

Koh Raya Noi (Noi tłum. mała). Większa z wysp jest zamieszkała, a mniejsza jest mniej „ucywilizowana”. 

Celem naszej wycieczki  jest piękna zatoka Ao Tawan Tok ( lub Ao Bungalow) u brzegu większej z wysp. 

Zatoka ma kształt litery U, a w miejscu spotkania wody z lądem znajduje się drobniutki biały piasek, który 

skrzypi pod stopami. Jest to plaża Patok. Drugim miejscem jest zatoka Ter Bay z miejscem wyznaczonym do 

schodzeni pod wodę. Przejrzyste wody i bogactwo podwodnych stworków zachęcają do snurkowania i 

nurkowania. Przewodnik wskaże Wam najciekawsze miejsca w okolicy wyspy gdzie warto zejść do wody. 

Coral Islands lub Koh He, to mała wyspa, ale względu na piękno i bliskość do Phuket jest bardzo ceniona 

przez miłośników zaglądania pod wodę, o każdej porze roku. Prócz pływania z maską i rurką możesz oglądać 

morską przyrodę również podczas spaceru po morskim dnie (sea walking).  

Czas trwania: 08:00 – 15:20 

Cena: 1500 THB osoba dorosła, 1300 THB dziecko  

W CENIE: 

✓ Transfer z/do hotelu (z okolic Patong, Kata, Karon, Phuket Town) 

✓ Ubezpieczenie od wypadków 

✓ Opiekę przewodnika 

✓ Posiłek, owoce, napoje i wodę 

✓ Kamizelkę ratunkową, maskę z rurką (wynajęcie płetw jest za dodatkową opłatą 100 THB)  
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PARK NARODOWY PHANG NGA BAY & WYSPA JAMES BOND 

Zatoka Phang Nga to Park Narodowy kipiący pięknem i naturą. Wapienne skały tworzą tu mnogie małe 

wysepki oraz wielkie wyspy. Szmaragdowe wody morskie rzeźbią niezwykłe formacje skalne. Ramiona 

zatoki chronią jej centralną część, w której woda jest spokojna i stwarza idealne warunki by podziwiać 

to wszystko z kajaka. 

Wyspy Jamesa Bonda to nazwa utworzona przez turystów, ale lokalsi znają ja jako Koh Tapu lub Nail 

Island. Piękno tych wysp stanowiło scenerię do kilku ujęć w filmie o agencie 007 w 1974 roku. Trudno 

określić czy to film przyniósł sławę temu miejscu czy odwrotnie. Zobacz na własne oczy. 

Czas trwania: 09:00 – 17:40  

Cena: 2500 THB osoba dorosła, 2400 THB dziecko  

W CENIE 

✓ Transfer z/do hotelu 

✓ Pływanie kajakiem 

✓ Kamizelkę ratunkową 

✓ Lunch box 

✓ Ubezpieczenie od wypadków (nie obejmuje rzeczy zgubionych) 

✓ Przewodnika wycieczki 

✓ Opłatę wstępu do parku 

Ważne: koniecznie zabierz ze sobą kopię paszportu lub dowodu osobistego, może być w wersji 

elektronicznej w twoim telefonie 
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PHUKET ELEPHANT JUNGLE SANCTUARY 
Sanktuarium zlokalizowane jest w oddaleniu od ruchliwych obszarów turystycznych. Aby odwiedzić 

słonie zostaniesz przetransportowany w malownicze obszary wiejskie, przez lasy i pola, bliżej 

słoniowego naturalnego środowiska. Przy kawie i herbacie wysłuchasz wykładu edukacyjnego o tych 

niezwykłych zwierzętach. Pora aby przygotować słoniowy posiłek. Podając zwierzętom kąski zapoznasz 

historię każdego z nich. Rytuał słoniowego dnia obejmuje twoją pomoc w nakładaniu maseczki błotnej, 

a następnie spłukanie w rzece.  Jest to moment na super fotki. A teraz pora na posiłek dla ciebie, 

tradycyjny Pad Thai i świeże owoce, aby odzyskać energię przed pożegnaniem ze słoniami. Na koniec 

krótki kurs DIY, czyli jak zrobić papier z odchodów słonia. Droga powrotna ponownie wiedzie przez 

piękne krajobrazy wyspy Phuket. Spotkanie ze słoniami może odbywać się podczas wizyty porannej 

6:30 – 12:30 oraz popołudniowej 11:30 – 17:30.  
Wizyta poranna: 06:30 – 12:30   

Wizyta popołudniowa: 11:30 – 17:30 

Cena: 3000 THB osoba dorosła, 2500 THB dziecko  

W CENIE 

✓ Angielskojęzycznego przewodnika 

✓ Fotografa, zdjęcia będą dostępne online 

✓ Posiłek dla słonia 

✓ Przekąski i napoje 

✓ Posiłek (dostępna opcja vege) 

WAŻNE:  

• Voucher na wycieczkę jest ważny tylko w dedykowanym dniu 

• Dzieci w wieku 3 – 9 lat objęte są opłatą dla dzieci 

• Dzieci poniżej 3 lat uczestniczą w wycieczce bezpłatnie  

• Oczekuj na transfer w lobby swojego hotelu na 15 minut wcześniej niż umówiona godzina 

odbioru. Wycieczka jest grupowa, prosimy o cierpliwość, w sytuacji niespodziewanych 

przystanków lub drobnych opóźnień.  
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WYCIECZKA OBJAZDOWA PO PHUKET 
Poza pięknymi plażami i obecnością okolicznych wysepek, Phuket ma do zaoferowania coś więcej. Z tą 

półdniową wycieczką poznacz autentyczność Phuket i zjesz tradycyjny lunch. 

• Zobacz słynne miejsca i architekturę Phuket 

• Delektuj się tradycyjnym daniem w restauracji Pun Tae (2 dania i drink) 

• Angielskojęzyczny przewodnik z zacięciem kulturoznawczym 

• Podróż w komfortowym vanie i ostrożny kierowca 

• Napoje, przekąski i odświeżający ręcznik 

Na początek rozejrzymy się w Phuket Old Town. To historycznie bogata przestrzeń, gdzie zobaczysz 

charakterystyczną architekturę sino-portugalską, czyli połączenie stylu kolonialnego z chińskim. Stare 

budynki zostały zaadoptowane na współczesne potrzeby, ale ich charakterystyczny wygląd został 

zachowany. Posiłek zjesz w restauracji Punte celebrującej tradycyjne smaki. Podczas krótkiej wizyty w 

fabryce orzechów nerkowca, zobaczysz jak orzechy są uprawiane, pozyskiwane i prażone. Świątynia 

Wat Chalong przybliży ci estetyzm architektury buddyjskiej. Nieopodal świątyni stoi woskowa figura 

opata. Przybywa tu wielu Tajlandczyków prosząc o pomyślność w życiu. Kolejnym punktem wycieczki 

jest Wielki Budda na szczycie wzgórza Nakkerd. Posąg ma 45m wysokości i pokryty jest marmurem. 

Został wzniesiony jako symbol pokoju i jedności mieszkańców Phuket, a ze wzgórze rozciąga się piękny 

widok. Drugim punktem widokowym będzie Karon, jest to cel wielu turystów. Obejrzysz z niego 

zachodnie wybrzeże Phuket. Na zakończenie, wizyta w elektrowni wiatrowej Promthep skąd będziesz 

mógł obserwować piękny zachód słońca. 

Wizyta poranna: 08:30 – 14:30   

Wizyta popołudniowa: 12:30 – 18:30 

Cena: 1400 THB osoba dorosła, 1200 THB dziecko  

W CENIE 

✓ Transfer z/do hotelu 

✓ Dodatkowa opłata za odbiór z Ao Por, Naiyang, Layan, Mai Khao, Kamala, Surin Beach, 

lotnisko Phuket. 

✓ Posiłek w restauracji z gwiazdką Michelin 

✓ Woda, napoje, przekąski, ręcznik do odświeżenia 

✓ Angielskojęzyczny przewodnik z szeroką wiedzą 

Ważne: W zależności od lokalizacji hotelu, odbiór uczestników odbywa się na 1-2h przed 

rozpoczęciem wycieczki.  
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JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO KHAO SOK NAD JEZIORO CHEOW LAN  

Powierzchnia Parku Narodowego Khao Sok -  160 000 akrów czyni go jednym z większych parków w 

Tajlandii, a ze spektakularnym jeziorem i wapiennymi klifami. Jest jednym z najpopularniejszych wśród 

miłośników przyrody. Jest to oaza natury otoczona plantacjami kauczuku i palmy. Park podzielony jest 

na dwie części. Pierwszy obszar znajduje się wokół siedziby parku, do którego można dojechać 

samochodem po dobrze utwardzonej drodze, mijając małą wioskę ze sklepami, pensjonatami i 

lokalnymi restauracjami. Drugim obszarem jest jezioro Cheow Lan, które jest położone 45 minut jazdy 

samochodem od wioski Khao Sok, słynie ze wspaniałych widoków, pływających domów na tratwach i 

kuszących wód. Jezioro Cheow Lan to cudowna kraina wysokich wapiennych klifów i pierwotnej dziczy. 

Na jeziorze znajduje się ponad 100 wysp, często wznoszących się na spektakularne wysokości z 

powierzchni jeziora. Pośród klifów i wysp bliźniacze szczyty Khao Serow dominują na wysokości prawie 

1000 metrów. Jezioro otoczone jest dziewiczym lasem deszczowym Parku Narodowego Khao Sok, co 

zapewnia bezpośredni widok na baldachim, gdzie można zobaczyć rzadkie zwierzęta z większą 

łatwością niż gdziekolwiek indziej w Tajlandii. Park Narodowy Khao Sok ma niezwykle zróżnicowaną 

przyrodę. Najczęściej spotykane w Khao Sok, nawet tutaj, w kurorcie, to dzioborożce i małpy. Istnieje 

wiele gatunków dzioborożców i możesz zobaczyć dzioborożca wielkiego o rozpiętości skrzydeł 1-1/2 

metra, który wydaje głośny świst podczas lotu. Uważaj na złośliwe małpy. 

Czas trwania: 06:30 – 19/20:00 

Wycieczka grupowa:  

2 osoby – 4406 THB / osoba  

3 osoby – 3574 THB / osoba  

4 osoby – 3262 THB / osoba  

5 osób – 3054THB / osoba  

6 osób – 2846 THB / osoba  

7 osób i więcej – 2742 THB / osoba  

W cenie:  
✓ Woda do picia 
✓ Obiad 
✓ Lokalny, anglojęzyczny przewodnik  
✓ Transfer z i do hotelu w w Phuket Patong 

lub Kata 
✓ Ubezpieczenie 

Atrakcje na wycieczce:  
✓ Pływanie tradycyjną łódką longtail po jeziorze  
✓ Trekking w dżungli z przewodnikiem (2-3h) 

dopasowany do kondycji grupy  
✓ Dla chętnych kajaki  
✓ Jaskinia Diamond Cave  
✓ Opieka lokalnej rodziny która ugotuje dla Was 

wszystkie dania  
 

mailto:tajlandia@tnwr.pl
http://www.tnwr.pl/


 

 
Tajlandia na własną rękę  

tajlandia@tnwr.pl | www.tnwr.pl  
 

 

 

 

 

 

mailto:tajlandia@tnwr.pl
http://www.tnwr.pl/


 

 
Tajlandia na własną rękę  

tajlandia@tnwr.pl | www.tnwr.pl  
 

WYCIECZKA DO KHAO SOK Z NOCLEGIEM NAD JEZIOREM CHEOW LAN  

Powierzchnia Parku Narodowego Khao Sok -  160 000 akrów czyni go jednym z większych parków w 

Tajlandii, a ze spektakularnym jeziorem i wapiennymi klifami. Jest jednym z najpopularniejszych wśród 

miłośników przyrody. Jest to oaza natury otoczona plantacjami kauczuku i palmy. Park podzielony jest 

na dwie części. Pierwszy obszar znajduje się wokół siedziby parku, do którego można dojechać 

samochodem po dobrze utwardzonej drodze, mijając małą wioskę ze sklepami, pensjonatami i 

lokalnymi restauracjami. Drugim obszarem jest jezioro Cheow Lan, które jest położone 45 minut jazdy 

samochodem od wioski Khao Sok, słynie ze wspaniałych widoków, pływających domów na tratwach i 

kuszących wód. Jezioro Cheow Lan to cudowna kraina wysokich wapiennych klifów i pierwotnej dziczy. 

Na jeziorze znajduje się ponad 100 wysp, często wznoszących się na spektakularne wysokości z 

powierzchni jeziora. Pośród klifów i wysp bliźniacze szczyty Khao Serow dominują na wysokości prawie 

1000 metrów. Jezioro otoczone jest dziewiczym lasem deszczowym Parku Narodowego Khao Sok, co 

zapewnia bezpośredni widok na baldachim, gdzie można zobaczyć rzadkie zwierzęta z większą 

łatwością niż gdziekolwiek indziej w Tajlandii. Park Narodowy Khao Sok ma niezwykle zróżnicowaną 

przyrodę. Najczęściej spotykane w Khao Sok, nawet tutaj, w kurorcie, to dzioborożce i małpy. Istnieje 

wiele gatunków dzioborożców i możesz zobaczyć dzioborożca wielkiego o rozpiętości skrzydeł 1-1/2 

metra, który wydaje głośny świst podczas lotu. Uważaj na złośliwe małpy. 

Czas trwania: 06:30 – 16/17:00 następnego dnia 

Wycieczka grupowa:  

2 osoby – 6278 THB / osoba  

3 osoby – 5134 THB / osoba  

4 osoby – 4718 THB / osoba  

5 osób – 4406 THB / osoba  

6 osób – 4189 THB / osoba  

7 osób i więcej – 3990 THB / osoba  

W cenie:  
✓ Woda do picia 
✓ Posiłki: Obiad, kolacja, śniadanie 
✓ Lokalny, anglojęzyczny przewodnik  
✓ Transfer z i do hotelu w Phuket Patong 

lub Kata 
✓ Nocleg w pływających domkach 
✓ Ubezpieczenie 

 

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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Istnieje możliwość zorganizowania prywatnych wycieczek których cena liczona jest 

indywidualnie w zależności od ilości osób i terminu.   

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

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.  

W przypadku rezygnacji później niż 30 dni zwracana jest opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne, ok 250 

THB za osobę.   

W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed planowaną wycieczką, nie jest zwracana żadna opłata.  

Nie pojawienie się w umówionym miejscu jest równoznaczne z rezygnacją udziału.  

 

Dodatkowe informacje: 

W przypadku gdy wycieczka nie będzie mogła się odbyć ze względu na warunki atmosferyczne wycieczka zostanie 

przełożona na inny termin bądź zwrócimy wpłaconą należność.  

Promy poinformować nas możliwie najszybciej jeśli chciałbyś złożyć skargę do organizatora. Twoja opinia jest dla 

nas bardzo ważna, więc jeśli coś było nie tak, proszę, poinformuj nas o tym.  

Kobiety w ciąży, dzieci poniżej 2 roku życia i seniorzy powyżej 70 roku życia, osoby ze schorzeniami, chorobami 

kości, osoby po operacji czy potrzebujące wsparcia przy chodzeniu – proszone są o poinformowanie o tym fakcie 

przed dokonaniem rezerwacji. Jeśli nie poinformujesz nas o tym a w dniu wycieczki organizator odmówi zabrania 

Cię na pokład, należność za wycieczkę nie zostanie zwrócona.  

Rezerwacja wycieczki i płatność jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków uczestnictwa  
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