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SANKTUARIUM SŁONI – ELEPHANT JUNGLE 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.   

Czas trwania programu porannego: 06:30 – 12:30  

Czas trwania programu popołudniowego: 11:30 – 18:30   

Cena: 1700 THB osoba dorosła, 1300 THB dziecko ( 4-10 lat) 

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  

✓ Lunch  
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DOI INATHANON NATIONAL PARK 

Nasza wycieczka do Parku Narodowego Doi Inthanon zabierze Cię do Tajlandii w najwyższe góry, 

etniczne plemiona górskie, unikalną florę i faunę oraz oszałamiające naturalne piękno. To jedna z  

najlepiej sprzedających się wycieczek w Chiang Mai. Podczas tej wycieczki możesz ochłodzić się na 

najwyższym szczycie Tajlandii, podziwiając piękny, malowniczy Park Narodowy Doi Inthanon. 

Temperatury w nocy na szczycie mogą sięgać nawet -8 stopni Celsjusza. W porze zimnej często 

występują nocne przymrozki. Temperatury w ciągu dnia mogą być zaskakująco niskie, więc nie 

zapomnij o swetrze z długim rękawem. Po drodze odwiedzimy Wodospady Wachiritharn, The King and 

Queen Chedi's (najlepsze widoki na park znajdują się tutaj), a następnie na szczyt Doi Inthanon, 

najwyższej góry w Tajlandii. W pobliżu szczytu wybierzemy się na spacer przyrodniczy Angkha, gdzie 

można spacerować pośród wyjątkowej flory i lasu, które rosną na tej wysokości. W granicach Doi 

Inthanon znajdują się zarówno wioski Karen, jak i Hmong, które zobaczymy na lokalnym targu w drodze 

w dół, zanim wrócimy do Chiang Mai. 

*** Aby odwiedzić Chedi's of the King & Queen, musisz uszanować to miejsce, ubierając się w swobodny strój 

(lub lepiej). Żadnych klapek (trampki, buty sportowe lub wycięte są w porządku), Żadnych podkoszulek (T-shirt 

jest w porządku), Żadnych krótkich spodni (długa para dżinsów jest w ok). *** 

 

DOI INATHON, SANKTUARIUM SŁONI, 
TREKKING 

 
✓ Czas trwania: 7:00 / 7:30 – 18:30 / 19:30  
✓ Wizyta w sanktuarium słoni  ( karmienie, 

przygotowywanie witamin, kąpiel, lunch)  
✓ Najwyższy szczyt Tajlandii  
✓ Pagody Króla i Królowej  
✓ Wizyta w wiosce plemienia Hmong 
✓  2 godzinny trekking  

 
 

CENA:  
2315 THB dorosły,  

1800 THB dziecko (3-7 lat)  
 

W cenie:  
✓ Transport z i do hotelu  
✓ Opłata za wstęp do parku narodowego  
✓ Przewodnik anglojęzyczny  
✓ Ubezpieczenie 
✓ Lunch  

 

TREKKING W DOI INATHON 
 

✓ Czas trwania 07:00 / 07:30 – 18:00  
✓ Wodospad Wachirathan  
✓ Najwyższy szczyt Tajlandii  
✓ Pagody Króla i Królowej  
✓ Lunch we wiosce plemienia Hmong  
✓ 2 godzinny trekking z przerwą na kąpiel 

przy wodospadzie   
✓ Odpoczynek w kawiarni przy kawie 

robionej przez lokalne plemię  
 

CENA:  
1800 THB dorosły,  

1300 THB dziecko (3-7 lat)   
 

        W cenie:  
✓ lunch  
✓ przewodnik anglojęzyczny  
✓ ubezpieczenie 
✓ Opłata za wstęp do parku Narodowego  
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CHIANG DAO 

Wycieczka Premium, w grupie max 10 osobowej w jedne z piękniejszych regionów Chiang Mai. Gratka 

dla miłośników natury i tradycji. Podczas tej wycieczki odwiedzicie przepiękną jaskinię, i świątynie Wat 

Ban Den reprezentującą znaki zodiaku. Zajedziemy również na Sticky Waterfall po którym można wejść 

na sama górę aby podziwiać spektakularne widoki.   

Czas trwania: 08:00 – 18:00  

2 osoby: 2500 THB od osoby   

3-5 osób: 2000 THB od osoby  

6-9 osób: 1500 THB od osoby   

 

W cenie:  

✓ Transfer z  i do hotelu  

✓ Anglojęzyczny przewodnik  

✓ Woda do picia  

✓ Bilety wstępu do jaskini  

✓ Ubezpieczenie  

Lunch płatny jest osobno ( wycieczka zatrzyma się przy lokalnej restauracji)   
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TREKKING DO WIOSKI LAHU  

Absolutny HIT i bestseller wycieczek w Chiang Mai. Podczas tej wyprawy nie odwiedzicie żadnej 

świątyni. Lepiej.  Po drodze zajedziecie na plantacje herbaty i napijecie się zielonego naparu napawając 

się rześkim powietrzem poranka w górach. Na śniadanie spróbujecie tutejszego przysmaku – świeżych, 

prażonych liści herbaty. Następnie wyruszycie dalej, do wodospadu, na krótki przedsmak spaceru, 

przejdziecie się spokojną ścieżką do pięknego wodospadu, dla rozgrzania mięśni. Następnie 

podjedziecie  pod stopy wzniesienia z którego rozpocznie się prawdziwa przygoda. Najpierw 2-4h 

trekking do wioski Lahu ( intensywność i trudność szlaku jest uzależniona od kondycji grupy) . Tutaj na 

miejscu odpoczniecie, pomożecie w gotowaniu tradycyjnego lunchu i zjecie samodzielnie 

przygotowany posiłek. Następnie spłyniecie w dół rzeki bambusową tratwą wśród wspaniałych 

widoków. Waszym przewodnikiem będzie mieszkaniec tej wioski, bardzo dobrze mówiący po 

angielsku. Żadne inne biuro nie zabierze Was  na taką wycieczkę 100% autentyczności, 0% komercji.  

Zamiast plantacji herbaty i wodospadu możecie także wybrać opcję z poranną wizytą w sanktuarium 

słoni. ( etyczne, bez jazdy na słoniach)  

Czas trwania: 07:00 – 18:00  

CENA 

W opcji z wodospadami  

2 osoby: 2700 THB / osoba  

3 osoby: 2400 THB / osoba  

4-5 osób: 2200 THB / osoba  

6 osób i więcej 20000 THB / osoba 

CENA 

W opcji z sanktuarium słoni  

2 osoby: 3100 THB / osoba 

3 osoby: 2800 THB / osoba 

4-5 osób: 2700 THB / osoba 

6 osób i więcej : 2500 THB / osoba 

 

W cenie: 

✓ Transport z i do hotelu 

✓ Wejście do parku narodowego 

✓ Spływ rzeką 

✓ Lunch 

✓ Ubezpieczenie od wypadków 

✓ Sanktuarium słoni ( jeśli dotyczy) 
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BIAŁA ŚWIĄTYNIA W CHIANG RAI 

Jedna z najbardziej znanych świątyń w całej Tajlandii dla której wiele osób wybiera się na północ. 

Wspaniała budowla w całości zbudowana z prywatnych środków przyciąga tłumy turystów. Cała 

wycieczka skupia się na kolorach.  

 

BIAŁA ŚWIĄTYNIA, CZARNY DOM,  
NIEBIESKA ŚWIĄYNIA, ZŁOTY TRÓJKĄT, 

WIOSKA DŁUGICH SZYI  
 

✓ Czas trwania: 7:00 / 7:30 – 21:00 / 21:30  
✓ Gorące źródła  
✓ Biała świątynia 
✓ Czary dom – muzeum  
✓ Niebieska świątynia 
✓ Złoty trójkąt ( granica trzech Państw: 

Laosu, Tajlandii i Kambodży)  
 

CENA:  
2600 THB dorosły,  

1800 THB dziecko (3-7 lat)  
 

W cenie:  
✓ Transport z i do hotelu  
✓ Przewodnik anglojęzyczny  
✓ Ubezpieczenie 
✓ Lunch  

 
 

BIAŁA ŚWIĄTYNIA, NIEBIESKA ŚWIĄTYNIA,  
MUZEUM CZARNEGO DOMU  

 
 

✓ Czas trwania:  07:00 / 07:30 – 19:30 /20:30  
✓ Gorące źródła  
✓ Biała świątynia 
✓ Niebieska świątynia 
✓ Czarny dom – muzeum  
✓ Wizyta w wiosce długich szyi ( + 300 THB) 

lub 1h wolnego na lokalnym markecie  
 

CENA:  
1700 THB dorosły,  

1200 THB dziecko (3-7 lat)   
 

W cenie:  
✓ lunch  
✓ przewodnik anglojęzyczny  
✓ ubezpieczenie 
✓ Opłaty  
✓ Woda i przekąski   
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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 wycieczki.  

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

za osobę.  

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. 

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) 

Rezerwacja wycieczki i płatność jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków uczestnictwa 
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