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WYCIECZKA NA WYSPY PHI PHI  

Podróż łodzią motorową to najlepsza propozycja zwiedzania okolicznych cudów natury. Wycieczka 

startuje o 07:30 – 08:00 aby wraz z rozwijającym się dniem móc pokazać jak najwięcej. To będzie dzień 

wspaniałych wrażeń. Long Tail Boat sunący po turkusowych falach zabierze Was na Wyspę 

Bambusową, na której co prawda brak bambusów ale jest rezerwat i piękna piaszczysta plaża. 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. Jaskinia Wikingów zrobi na Was również duże wrażenie. Oto groźnie wystająca z wody skała 

ma ciekawą historię i bardzo cenionych mieszkańców. Przepływając między skałami zatoki Pi Leh 

trudno uwierzyć że są wysokie na 100m. Z pozycji łodzi wydają się być znacznie wyższe! Te skalne wrota 

kryją malutką plażę i bajeczne szmaragdowe wody. Ko Phi Phi Don to ta większa z dwóch połączonych 

wysepek. Uroda archipelagu przyciąga rzesze turystów, a wyspa oferuje możliwość kilkudniowego 

pobytu. W trakcie trwania wycieczki przewodnik wskaże Wam ciekawe i bezpieczne miejsca do 

snurkowania. Wycieczka kończy się po godzinie 16. 

*Wizyta na plaży Maya jest uzależniona od władz lokalnych decydujących o możliwości i warunkach odwiedzania tego miejsca. 

Wycieczka grupowa:  

1810 THB osoba dorosła , 1600 THB dziecko  
Czas trwania: 08:00 – 16:00  

* dodatkowy koszt +100 THB za osobę w okresie Songkran (10-15.04) oraz + 150 THB w okresie nowego roku ( 29.12 – 03.01)  

* dodatkowo płatny wstęp do parku Narodowego 200 THB za osobę 

W cenie:  

✓ obiad i przekąski, woda,  

✓ kawa/herbata do posiłku,  

✓ transfer z hotelu 

 

  

Zabieramy: 

✓ kostium kąpielowy,  

✓ ręcznik,  

✓ krem z filtrem,  

✓ klapki a także aparat fotograficzny. 

✓ 200 THB w gotówce za wstęp do parku 

narodowego  
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  WYCIECZKA 4 WYSPY  

Ta wycieczka to świetna okazja aby zobaczyć co kryje w sobie zatoka. Plażowanie na największej z 

odwiedzanych wysp - Koh Poda, która prawie w całości otoczona jest plażą z białym piaskiem, i z której 

rozpościera się widok na Ao Nang i Railay. Koh Kai oznacza Wyspę Kurczaka, a nazwa odnosi do formacji 

skalnej w kształcie głowy tego ptaka. W tej okolicy przewodnik wskaże Wam miejsce do snurkowania, 

byle nie za długo by zdążyć na odpływ na wyspie Koh Tup. Bo tylko wtedy woda odsłania piaszczystą 

mierzeję, po której można przejść by zwiedzić sąsiadujące Koh Kai i Koh Mor. 

 

Wycieczka grupowa  

Longtail: 1070 THB osoba dorosła, 865 THB dziecko  

Speedboat: 1290 THB  osoba dorosła, 1080 THB dziecko 

czas trwania: 07:30 – 15:30 / 16:00  

 

 

 

W cenie:  
✓ transfer z i do hotelu  
✓ anglojęzyczny przewodnik  
✓ obiad i przekąski, 
✓  woda,  
✓ sprzęt do snorklingu  

 

Zabieramy:  
✓ kostium kąpielowy,  
✓ ręcznik,  
✓ krem z filtrem,  
✓ klapki a także aparat fotograficzny. 
✓ 200 THB za wstęp do parku 

narodowego w gotówce  
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E M E R A L D  P O O L ,  W O D O S P A D  Z  G O R Ą C Y M I  Ź R Ó D Ł A M I ,  T I G E R  T E M P L E  

Jeżeli interesują Cię miejsca związane duchowością i kultem religijnym, w dodatku w otoczeniu 

przyrody zapierającej dech w piersiach, to Świątynia Jaskini Tygrysa (Wat Tham Suea) jest pozycją 

obowiązkową. Ta egzotyczna świątynia jest otoczona największą czcią religijną w całej prowincji Krabi, 

w dodatku jest zlokalizowana u podstawy wzniesienia pośrodku lasu tropikalnego. Znajduje się w niej 

120 posążków Buddy, oraz prawdopodobnie jego odciski stóp w skale. Zaraz obok świątyni znajdują się 

schody (dokładnie 1237 stopni), których pokonanie jest nie lada wyczynem, zwłaszcza gdy słońce pali 

niemiłosiernie. Stając jednak na szczycie okazuje się, że widok jest wart całego wysiłku, a cała 

wspinaczka była również podróżą w głąb siebie. Jeśli nie czujesz się na siłach na taką aktywność, w tym 

czasie zabierzemy Cię do miejsca medytacji mnichów, by przez chwilę zanurzyć w wyjątkowej 

atmosferze duchowości i pobożności. 

Druga część wyprawy to odwiedziny Parku Narodowego Thung Teao Forest, w którego sercu leżą 

naturalne jeziora, baseny i mniejsze niecki zasilane krystalicznie czystymi i ciepłymi wodami 

termalnymi w kolorach niebieskim, zielonym i szmaragdowym. Relaksująca kąpiel odświeży i przywróci 

siły do nowych przygód podczas zwiedzania Tajlandii. 

 

Wycieczka grupowa: 

1380 THB  osoba dorosła, 1280 THB dziecko  
Czas trwania: 08:30 – 16:30  

W cenie:  
✓ transfer z i do hotelu  
✓ anglojęzycznego przewodnika 
✓ ubezpieczenie 

obiad i przekąski, woda, 

Zabieramy:  
✓ strój zakrywający ramiona i kolana,  
✓ sportowe obuwie,  
✓ kostium kąpielowy,  
✓ ręcznik, krem z filtrem,  
✓ spray na komary,  
✓ ubranie na zmianę,   
✓ aparat fotograficzny. 
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WYSPY HONG  

Odkryj wyspę Hong, cud natury w Krabi. Podczas wycieczki wejdziesz na punkt szczyt z panoramicznym 

widokiem na całą wyspę. Zobaczysz na własne oczy słynne skały wapienne wystające z turkusowej 

wody, odpoczniesz na białych, piaszczystych plażach i będziesz miał czas na snurkowanie w turkusowej 

wodzie morskiej.  

Wycieczka grupowa : 

longtail : 1280 THB osoba dorosła, 1070 THB dziecko  

speedboat : 1500 THB osoba dorosła, 1290 THB dziecko 

czas trwania: 07:30 - 16:00  

 

W cenie:  
✓ transfer z i do hotelu  
✓ anglojęzycznego przewodnika 
✓ ubezpieczenie 
✓ obiad i przekąski, woda,  
✓ sprzęt do snorkelingu 

 

Zabieramy:  
✓ kostium kąpielowy,  
✓ ręcznik,  
✓ krem z filtrem,  
✓ klapki,  
✓ opłatę za wstęp do parku narodowego: 

300 THB w gotówce 
✓ aparat fotograficzny  
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SANKTUARIUM SŁONI – AO NANG ELEPHANT SANCTUARY 

Spędź czas z tymi olbrzymami w zgodzie z naturą. Sanktuarium do którego Cię zabieramy jest specjalnie 

wyselekcjonowane, dzięki czemu masz pewność że nie wspierasz krzywdzącej i nieetycznej 

działalności.   

Cena:  

2500 THB osoba dorosła, 2000 THB dziecko ( 4-10 lat) 
Czas trwania programu porannego: 08:00 – 12:00  

Czas trwania programu popołudniowego: 13:00  – 17:00 

 

W programie:  
✓ Krótki wykład na temat słoni   
✓ Spotkanie ze słoniami, karmienie, 

zabawa w ich naturalnym środowisku. 
Nauczysz się ich zachowania i dowiesz 
się jak wygląda ich przeszłość w 
Tajlandii  

✓ Kąpiel błotna  
✓ Spacer i kąpiel w rzece  

 

W cenie:  
✓ Transfer do sanktuarium z Twojego 

hotelu  
✓ Specjalny tradycyjny strój  
✓ Przekąski, owoce sezonowe, woda, 

kawa, herbata  
✓ Jedzenie dla słoni   
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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 – 3886 THB / osoba  

3 osoby – 3262 THB / osoba  

4 osoby – 2950 THB / osoba  

5 osób – 2794 THB / osoba  

6 osób – 2690 THB / osoba  

7 osób i więcej – 2534 THB / osoba  

W cenie:  
✓ Woda do picia 
✓ Obiad 
✓ Lokalny, anglojęzyczny przewodnik  
✓ Transfer z i do hotelu w Ao Nang  
✓ 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  
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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 – 5654 THB / osoba  

3 osoby – 4718 THB / osoba  

4 osoby – 4406 THB / osoba  

5 osób – 4094 THB / osoba  

6 osób – 3990 THB / osoba  

7 osób i więcej – 3782 THB / osoba  

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

 

 

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 przypadki rezygnacji później niż 30 dni zwracana jest opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne, ok 250 THB 

za osobę.  

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  

 

 

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

