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Królewska barka podczas procesji

Podstawowe informacje
o Krainie Uśmiechu
Królestwo Tajlandii to kraj zamieszkały głównie przez 
buddystów, a zarazem jeden z najlepszych kierunków 
wakacyjnych. Za sprawą tropikalnego klimatu sezon 
w  Tajlandii trwa cały rok, gwarantując komfortowy 
pobyt.

Wat Si Chum w Historycznym parku Sukhothai

Zaraz po przybyciu do Tajlandii podróżni nabiorą dys-
tansu od codziennych spraw. Nawet w  ogromnym 
Bangkoku wyjątkowość potraw, architektury, języka, 
obyczajów i  religii pobudza wszystkie zmysły. Nato-
miast poza stolicą – na dziewiczych plażach i  w  sz-
maragdowych wodach na południu Tajlandii oraz 
w górach na północy kraju – goście mogą delektować 
się spokojnym, sennym tempem życia.

Populacja Tajlandii to tygiel różnych grup etnicznych: 
Tajów, Monów, Khmerów, Laotańczyków, Chińczyków, 
Malajów, Persów i Hindusów. Tajska kultura jest widoc-
zna na każdym kroku: w  buddyjskich obrzędach 
odbywających się w  niezliczonych świątyniach, pod-
czas festiwali organizowanych przez cały rok oraz na 
targowiskach, gdzie panuje zwyczaj kulturalnego tar-
gowania się o wszystko: od żywności po odzież.
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Geografia

Tajlandia dzieli się na cztery główne regiony:

Tajlandia Centralna: W  skład Tajlandii Centralnej 
wchodzi dwadzieścia sześć prowincji. Głównym 
ośrodkiem jest Bangkok. Dzięki systemowi rzek 
i  kanałów zasilanych deszczem region ten jest 
najbardziej żyzną częścią Tajlandii. Przekłada się to 
na liczne pola ryżowe, uprawy trzciny cukrowej oraz 
różnorodnych owoców.

Tajlandia Północna: Pagórkowata północ jest 
zamieszkiwana przez większość ludności plemiennej 
Taj landii .  Te słabo zaludnione i   nieskażone 
nowoczesnym stylem życia łańcuchy górskie oferują 
zachwycające widoki oraz wodospady i  szlaki, na 
których można odkryć zapierające dech w  piersi 
panoramy. Region ten jest bogaty w tradycyjną kulturę 
i  architekturę – znajdziesz tu jedne z  najbardziej 
majestatycznych świątyń w kraju.

Tajlandia Północno-Wschodnia: Region ten, znany także 
jako „I-San”, zajmuje płaskowyż Khorat. Wyjątkowe silne 
są tam tradycyjne, tajskie zwyczaje. W  porównaniu  
z resztą Tajlandii, w I-San życie płynie wolniej, ale ludzie 
są równie przyjaźni jak w innych regionach królestwa. 

To doskonałe miejsce do podziwiania wpływów 
Laotańczyków i Khmerów: ruin starożytnych świątyń, 
wyjątkowej kuchni, architektury i dialektów.

Tajlandia Południowa: Oblewane wodami Zatoki 
Tajlandzkiej i Morza Andamańskiego południe kraju to 
raj dla miłośników plażowania. Wzdłuż malowniczego 
wybrzeża nie brakuje tropikalnych wysepek. Jaskrawo 
pomalowane łodzie rybackie codziennie łowią owoce 
morza, a  długie, piaszczyste plaże przyciągają jak 
magnes.

Klimat 
Tajlandia cechuje się tropikalnym klimatem: gorącym 
i wilgotnym przez cały rok, ale obfite deszcze przynoszą 
upragnione ochłodzenie.

Czas
Godzina w Królestwie Tajlandii jest o siedem godzin 
późniejsza od czasu uniwersalnego Greenwich (GMT +7).

Ustrój
Tajlandia jest monarchią konstytucyjną, wzorowaną 
na brytyjskim modelu demokratycznym. Obywatele 
mogą głosować od 18. roku życia.

Uroczystość z okazji 60. urodzin Jego Wysokości Króla Bhumibola Adulyadeja

Monarchia
Jego Wysokość Król Bhumibol Adulyadej jest 
dziewiątym królem z dynastii Chakri, zapoczątkowanej 
w  1782 roku przez króla Ramę I. Jego Wysokość 
Król Bhumibol Adulyadej (Rama IX) jest najdłużej 
panującym królem w  historii Tajlandii. Choć system 
polityczny w  Tajlandii jest oficjalnie określany 

jako monarchia konstytucyjna, tajska konstytucja 
zastrzega, że panujący król „zasiada na tronie darzony 
uwielbieniem poddanych” i  nie podlega żadnym 
oskarżeniom ani „postępowaniom”. Obywatele darzą 
Króla najwyższym szacunkiem za jego poświęcenie na 
rzecz ludu, potwierdzone imponującą listą projektów 
prospołecznych, a także działalnością humanitarną.

Pola ryżowe
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Festiwal Songkran

Festiwal Loi Krathong Sai, Tak

Visakha Puja (pełnia księżyca, szósty miesiąc 
księżycowy) – Święto państwowe upamiętniające 
narodziny, oświecenie i śmierć Buddy.

Asalha Puja (pełnia księżyca, ósmy miesiąc księżycowy) – 
Święto państwowe na cześć pierwszego kazania Buddy.

Khao Phansa (lipiec) – Święto państwowe celebrujące 
początek buddyjskiego postu.

Urodziny Jej Wysokości Królowej / Dzień Matki (12 sier-
pnia) – Święto państwowe z okazji urodzin monarchini 
Tajlandii, Królowej Sirikit.

Ok Phansa (październik) – Zakończenie buddyjskiego 
postu.

Chulalongkorn (23 października) – Święto państwowe 
upamiętniające śmierć króla Chulalongkorna (Króla 
Ramy V).

Festiwal Loi Krathong (pełnia księżyca, dwunasty 
miesiąc księżycowy) – Najbardziej urzekająca ze 
wszystkich tajskich uroczystości. Obywa się zazwyczaj 
w listopadzie. W tym dniu na rzeki, jeziora i kanały wy-
puszcza się łódki z liści bananowca w kształcie płatków 
lotosu. W każdej łódce umieszcza się kadzidełko, kwiaty 
i monety, aby złożyć hołd bogini wody.

Urodziny Jego Wysokości Króla (5 grudnia) – Święto 
państwowe z  okazji urodzin Jego Wysokości Króla 
Bhumibola Adulyadeja.

Święto Konstytucji (10 grudnia) – Święto państwowe 
upamiętniające demokratyczną konstytucję Tajlandii.

Sylwester (31 grudnia) – Obchody w całym kraju na 
powitanie Nowego Roku.

Święta i festiwale
Dokładne terminy świąt zmieniają się z  roku na rok, 
a wiele z nich opiera się na kalendarzu księżycowym. 
Oto kilka najważniejszych świąt i festiwali w Tajlandii:

Nowy Rok (1 stycznia)

Magha Puja (pełnia księżyca, trzeci miesiąc księżycowy) 
– Święto narodowe upamiętniające spotkanie uczniów 
Buddy. Zwieńczeniem obchodów jest obejście przy 
świecach głównych kaplic każdej świątyni w  całym 
kraju.

Chiński Nowy Rok (od końca stycznia do początku 
lutego) – Trwające tydzień obchody i  pokazy ogni 
sztucznych w chińskich dzielnicach w całej Tajlandii.

Święto Chakri (6 kwietnia) – Święto państwowe na 
cześć założyciela dynastii Chakri, króla Ramy I.

Festiwal Songkran (13-15 kwietnia) – Podczas Tajskiego 
Nowego Roku uczestnicy polewają perfumowaną 
wodą dłonie rodziców i  osób starszych, prosząc ich 
o błogosławieństwo. Oblewa się także inne osoby „na 
szczęście”. Przygotuj się, że zmokniesz.

Święto Pracy (1 maja)

Święto Koronacji (5 maja) – Święto państwowe 
upamiętniające koronację Jego Wysokości Króla Bhu-
mibola Adulyadeja (króla Ramy IX).

Królewska Ceremonia Orki – Odbywa się w maju, na 
początku sezonu uprawy ryżu.
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Park historyczny Ayutthaya

Wat Lokkayasutharam, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Park historyczny Sukhothai

Historia
Pierwsze archeologiczne ślady ludzkiej obecności 
w Tajlandii można znaleźć we wsiach Ban Chiang i Ban 
Prasat w północno-wschodniej Tajlandii. Znaleziono 
tam dowody na uprawę ryżu już 4000 lat p.n.e.

W  kolejnych tysiącleciach z  południa Chin na teren 
dzisiejszej Tajlandii przybyły trzy największe grupy 
etniczne: Monowie, Khmerowie oraz Tajowie. Monowie 
osiedlili się w dzisiejszej Birmie, Khmerowie zajęli ob-
szar należący dziś do Kambodży, a Tajowie do 1200 r. 
zdołali zdominować trzy północne ówczesne państwa 
Tajlandii: Lannę, Sukhothai i Phayao.

Region Sukhothai („Świt radości”) ogłosił niepodległość 
w 1238 roku. Był świadkiem stopniowej ekspansji Tajów 
w całym dorzeczu rzeki Menam, wprowadzenia bud-
dyzmu Theravada jako dominującej religii, utworzenia 
tajskiego alfabetu oraz kształtowania się autentycznej 
tajskiej sztuki: malarstwa, muzyki, architektury i literatury.

Potęga Sukhothai przeminęła na początku XIV wieku 
i  ostatecznie region stał się wasalem Ayutthaya – 
dynamicznego królestwa położonego nieco dalej 
na południe. Ustanowione w  1350 roku królestwo 
Ayutthaya (oddalone o  86 km na północ od Bang-
koku) zostało uznane zarówno przez Azjatów, jak 

i Europejczyków za jedno z najbardziej postępowych 
i zamożnych królestw świata w tamtym okresie.

Podczas trwającej 417 lat złotej ery Ayutthaya Tajowie 
rozwinęli kulturę, usunęli ze swoich ziem Khmerów 
oraz pielęgnowali kontakty z  arabskimi, indyjskimi, 
chińskimi, japońskimi i  europejskimi mocarstwami, 
zwłaszcza z Portugalią i Holandią.

Zniszczenie Ayutthaya w 1767 roku przez Birmańczyków 
było poważnym ciosem dla Tajów. Jednakże Birma 
nie była w stanie utrzymać kontroli nad królestwem. 
W 1769 roku król Taksin Wielki, dowodzący z nowej 
stolicy w Thon Buri nad brzegiem rzeki Menam, odzyskał 
kontrolę nad Królestwem. W  1782 roku król Rama 
I Wielki, pierwszy władca z dynastii Chakri, przeniósł 
stolicę królewską na drugą stronę rzeki – do Bangkoku.

Dwaj monarchowie z dynastii Chakri – król Mongkut 
(Rama IV), który panował w latach 1851-1868 oraz jego 
syn, król Chulalongkorn (Rama V, panowanie 1869-
1910) uchronili Tajlandię przed zachodnią kolonizacją 
dzięki wprawnej dyplomacji i  selektywnej modern-
izacji. W dużej mierze dzięki tym dwóm władcom Taj-
landia zdołała utrzymać kontrolę nad własnym losem 

i zapobiec ingerencji obcych mocarstw. 

Obecnie Tajlandia jest monarchią konstytucyjną. Od 
1932 roku tajscy królowie, w tym obecny monarcha, 
Jego Wysokość Król Bhumibol Adulyadej, wykorzystują 
swoje uprawnienia ustawodawcze za pośrednictwem 
gabinetu kierowanego przez premiera, zaś uprawnie-
nia sądownicze za pośrednictwem sądów.

Religia
Choć główną religią jest buddyzm, Tajlandia sza-
nuje wszystkie wyznania. Tamtejsze mniejszości 
muzułmanów, chrześcijan, hinduistów, sikhów 
i  wyznawców innych religii mogą swobodnie 
praktykować swoje wyznanie pod ochroną króla.

Buddyzm Therawada, potomek buddyzmu Dwarwati 
z  X wieku, jest wyznawany przez ponad 95 procent 
wszystkich Tajów, a  religia znajduje odzwierciedle-
nie w  codziennym życiu. Tajlandia jako jedyny kraj 
na świecie zdołała włączyć tę formę buddyzmu 
w strukturę prawną i moralną państwa.

Zgodnie z  wielowiekowym zwyczajem buddyjscy 
mężczyźni powyżej 20. roku życia są poddawani 
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święceniom przez okres od pięciu dni do trzech 
miesięcy. Odbywają się one najczęściej w trakcie coroc-
znego buddyjskiego postu – 3-miesięcznego okresu 
w porze deszczowej, podczas którego wszyscy mnisi 
rezygnują z podróży i przebywają w swoich świątyniach.

Tajskie świątynie służą nie tylko do zapewnienia dachu 
nad głową wspólnotom zakonnym. Tradycyjnie pełnią 
także inne role: schronisk we wsi, centrów informacji 
i „urzędów” pracy, szkół, szpitali, ambulatoriów i cen-
trów dla lokalnych społeczności.

Język
Język tajski jest trudny do zrozumienia dla przeciętnego 
turysty, ponieważ jest językiem tonalnym obejmującym 
5 tonów, 20 samogłosek i 44 spółgłosek. Na szczęście 
język angielski jest powszechnie używany w większości 
atrakcji turystycznych, szczególnie w Bangkoku, Chiang 
Mai, Pattaya i na wyspie Phuket. Po angielsku można się 
także porozumieć w większości hoteli, sklepów, restau-
racji, banków, biur międzynarodowych i wypożyczalni 
samochodów w  większych miejscowościach. Znaki 
drogowe w całym kraju są opisane zarówno po tajsku, 
jak i po angielsku.

Wat Arun (Świątynia Świtu), Bangkok

Festiwal Loi Krathong 
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Park pamięci im. Króla Ramy II, Samut Songkhram Tajskie słoniątka-bliźniaki

Symbole Tajlandii

Flaga Tajlandii: Flaga składa się z  pięciu poziomych 
pasów (czerwonego, białego, niebieskiego, białego 
i czerwonego). Środkowy niebieski pas jest dwa razy 
szerszy niż pozostałe. Czerwień oznacza naród, biel 
buddyzm, a błękit – monarchię.

Kwiat Tajlandii: Narodowym kwiatem Tajlandii jest 
ratchaphruek, czyli strączyniec cewiasty. Ten żółty 
kwiat symbolizuje buddyzm, narodową religię oraz 
Jego Wysokość Króla Bhumibola Adulyadeja, który 
urodził się w  poniedziałek (poniedziałek to „żółty” 
dzień w Tajlandii).

Zwierzę Tajlandii: Symbolem kraju są tajskie słonie. 
Odgrywały ważną rolę w historii Tajlandii i mają unikalną 
więź z Tajami. Słonie walczyły u  boku poprzednich 
władców, broniąc wolności narodu. Ponadto dawna 
flaga kraju obejmowała wizerunek białego słonia, który 
jest symbolem królewskim, jako że słoń to szanowane 
zwierzę symbolizujące część i chwałę króla.

Architektura Tajlandii: Architektonicznych symbolem 
Tajlandii są Sala Thai, czyli otwarte pawilony. Struktura 
tych pięknych obiektów pozwala docenić wspaniałe 
umiejętności tajskich rzemieślników. Sala Thai można 
znaleźć w świątyniach, nad brzegami rzek, w public-
znych i prywatnych ogrodach, a nawet na środku pól 
ryżowych.
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Formalności i informacje 
dodatkowe  

Przepisy 

Goście wjeżdżający do Tajlandii muszą posiadać ważny 
paszport. Zgodnie z przepisami Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych turyści z  krajów objętych umowami 
o  zniesieniu wiz mogą przebywać w Tajlandii przez 
okres do 30 dni, natomiast turyści objęci obowiązkiem 
wizowym mogą otrzymać wizę w  chwili przyjazdu, 
o ile pobyt nie przekracza 15 dni. Listę krajów, których 
obywatele potrzebują wizy w chwili przyjazdu można 
znaleźć na stronie www.immigration.go.th.

Wiza turystyczna zachowuje ważność przez 3 lub 
6 miesięcy, co oznacza, że jej posiadacze mogą 
podróżować do Tajlandii w ciągu 3 lub 6 miesięcy od 
daty wystawienia wizy, natomiast jednorazowy pobyt 
nie może przekraczać 30 dni lub 60 dni. Aby przedłużyć 
wizę, należy skontaktować się z Biurem Imigracyjnym 
(adres: Soi Suan Phlu 507, Sathon Tai Road, Bangkok, 
tel. 66 2287 3101-10) lub odwiedzić stronę www.im-
migration.go.th.

Szczegółowych informacji o  wymogach wizowych 
udzielają ambasady i  konsulaty Tajlandii (www.mfa.
go.th). 

Przepisy zdrowotne
W Tajlandii nie wymaga się obowiązkowych szczepień, 
chyba że odwiedzający przybywa z zagrożonego ob-
szaru. Szczepienie przeciw żółtej febrze są wymagane 
od osób wjeżdżających z następujących krajów: 
Angola, Benin, Boliwia, Brazylia, Burkina Faso, Burundi, 
Czad, Demokratyczna Republika Konga, Ekwador, Etio-
pia, Gabon, Gambia, Ghana, Gujana, Gwinea, Gwinea 
Bissau, Gwinea Równikowa, Kenia, Kolumbia, Kongo, 
Kostaryka, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, 
Panama, Peru, RPA, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, So-
malia, Sudan, Surinam, Togo, Tunezja, Turcja, Uganda, 
Wenezuela oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Uwaga: Zaleca się sprawdzenie aktualnych przepisów 
w lokalnej przychodni.

Przepisy celne
Zabronione przedmioty: narkotyki oraz zdjęcia i teksty 
pornograficzne są zabronione. Posiadacze narkotyków 

są surowo karani (nawet karą śmierci) za posiadanie, 
zażywanie i/lub wytwarzanie narkotyków.

Broń palna: import broni palnej i amunicji jest możliwy 
tylko po uzyskaniu pozwolenia policyjnego lub 
urzędowego. Strona: http://home.touristpolice.net 

Rzeczy osobiste: do Tajlandii można wwieźć bez opłat 
celnych uzasadnioną ilość odzieży dla użytku osobi-
stego, kosmetyki oraz narzędzia zawodowe.

Tytoń i  alkohol: papierosy, cygara i  tytoń nie mogą 
przekraczać (łącznie ani osobno) 250 gramów. Nie 
można wwieźć więcej niż 200 sztuk papierosów, litr 
wina i  litr mocnego alkoholu. Wartość rzeczy oso-
bistych nie może przekroczyć 10 000 bahtów.

Rośliny i  zwierzęta: wwóz niektórych gatunków 
owoców, warzyw i  roślin jest zabroniony. Więcej 
informacji udziela wydział rolnictwa (Agricultural 
Regulatory Division, Department of Agriculture, Bang 
Khen) w Bangkoku. (Tel. 66 2579 0151-7, strona: www.
doa.go.th)

Pozwolenie na wwóz zwierząt przybywających drogą 
lotniczą można otrzymać na lotnisku. W  przypadku 
drogi morskiej wniosek należy złożyć w Wydziale ds. 
Zwierząt (Development for Livestock Development) 
w Bangkoku (tel. 66 2653 4444). Wymagane są dowody 
szczepień. Więcej informacji na stronie www.dld.go.th.

Eksport antyków i dzieł sztuki 
z Królestwa Tajlandii
 1. Nie można wywozić z Tajlandii wizerunków Buddy 
i Bodhisattvy ani ich fragmentów.
 2. Na wywóz antyków i dzieł sztuki należy uzyskać 
pozwolenie z Wydziału ds. Sztuk Pięknych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i złożyć wniosek 
o  pozwolenie, należy skontaktować się z  Muzeum 
Narodowym w Bangkoku pod numerem 66 2226 1661 
lub odwiedzić www.thailandmuseum.com.

Snycerz przy pracy

Waluty i ich wymiana
Walutą obowiązującą w Tajlandii jest baht. Nie jest on 
powiązany z inną walutą, a jego kurs zależy od cen na 
rynku światowym. Baht dzieli się na 100 satangów. 
W obiegu są miedziane monety o nominałach 25 i 50 
satangów. Srebrne monety są dostępne w nominałach 
1 i 5 bahtów, a złote monety są warte 2 bahty. Srebrno-
miedziane monety mają nominał 10 bahtów. Banknoty 

zaś są dostępne w nominałach 20, 50, 100, 500 i 1000 
bahtów.

Większość kart kredytowych oraz czeki podróżne 
w popularnych walutach są powszechnie akceptowane 
w  hotelach, restauracjach, domach handlowych 
i dużych sklepach. 
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Jak dotrzeć do Tajlandii
Samolotem
Bangkok jest głównym punktem wjazdowym do 
Tajlandii. Większość podróżnych ląduje na lotnisku 
Suvarnabhumi, oferującym bezpośrednie, codzi-
enne połączenia z  Europą, Azją, Ameryką Północną 
i Australią na pokładzie znanych linii lotniczych.

Zagraniczne linie lotnicze, głównie z Singapuru, Malezji 
i Hongkongu, lądują także na międzynarodowych lot-
niskach na wyspie Phuket i Hat Yai na południu oraz 
na lotnisku Chiang Mai na północy.

Koleją
Regularne połączenia kolejowe łączą Singapur i Bang-
kok (poprzez Kuala Lumpur i Butterworth w Malezji). 
Pociągi kursują codziennie i umożliwiają dotarcie do 
wielu większych miast na południu Tajlandii.

Samochodem
Z Malezji: Wjazd do Tajlandii jest możliwy przez kilka 
punktów granicznych w prowincjach Songkhla, Yala 
i Narathiwat.

Z Laosu: Wjazd jest możliwy przez Nong Khai, Chiang 
Saen, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan i Chong 
Mek.

Z Kambodży: Wjazd jest możliwy przez Aranyaprathet 
w prowincji Sa Kaeo, Ko Kong w prowincji Trat i Chong 
Chom w prowincji Surin.

Z Birmy: Wjazd jest możliwy przez Mae Sai i Mae Sot.

Drogą morską
Brak regularnych połączeń parowcami do Tajlandii. 
Statki towarowe zawijające do portu Khlong Toei 
w Bangkoku czasami oferują kabiny pasażerskie.

Statki pasażerskie zawijają do portu Laem Chabang 
(oddalonego o około 2 godziny na południe od Bang-
koku) z Wietnamu i Singapuru. Skontaktuj się
z  biurem podróży, aby uzyskać szczegółowe infor-
macje.

Port lotniczy Suvarnabhumi
Por t  lotnicz y  Suvarnabhumi to  najnowsze 
międzynarodowe lotnisko w  kraju. Jest w  stanie 
obsłużyć 76 lotów na godzinę (nawet 45 milionów 
pasażerów i  trzy miliony ton towarów rocznie). Port 
lotniczy Suvarnabhumi może stać się głównym portem 
lotniczym Azji Południowo-Wschodniej. Aby dowiedzieć 
się więcej, zadzwoń pod numer +66 2132 1888 albo 
odwiedź stronę www.suvarnabhumiairport.com.

Port lotniczy Suvarnabhumi

W  bankach, większości hoteli i  kantorach można 
wymieniać czeki podróżne i większość walut.

Banki krajowe i zagraniczne zapewniają standardowe 
usługi w całym kraju. Banki pracują od 9:30 do 15:30 od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych. 
Banki w centrach handlowych są natomiast otwarte 
codziennie między 11:00 a  20:00. Większość bank-
omatów działa przez całą dobę i akceptuje wszystkie 
najważniejsze karty kredytowe. Wiele hoteli wyższej 
klasy zapewnia całodobowy kantor, ale tylko dla walut 
takich jak dolar amerykański, funt brytyjski, euro i frank 
szwajcarski.

Zasady wymiany walut
 1. Wwóz i  wywóz obcej waluty, której wartość 
przewyższa 10 000 USD, należy zgłosić w urzędzie cel-
nym w chwili przyjazdu/wyjazdu. Niespełnienie tego 
wymogu może prowadzić do aresztowania, konfiskaty 
nadwyżki waluty i/lub postępowania karnego.
 2. Podróżni mogą wywieźć z kraju bez zezwolenia 

nie więcej niż 50 000 bahtów. Do krajów sąsiadujących 
(Birmy, Laosu, Kambodży i  Wietnamu) można 
przewieźć bez zezwolenia nawet 500 000 bahtów.
 3. Zagraniczni goście mogą wwozić rzeczy osobiste 
i  inne towary, które nie są zakazane przez aktualne 
przepisy celne. Oprócz rzeczy osobistych goście mogą 
wywozić towary kupione w sklepach wolnocłowych, 
w tym kamienie szlachetne, złoto i platynę.
 4. Nierezydenci mogą otwierać rachunki w walutach 
obcych w  każdym banku komercyjnym w Tajlandii. 
W  ramach preferencyjnego traktowania nierezy-
dentów nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące 
utrzymania i  wypłacania środków z  rachunku, o  ile 
fundusze pochodzą z zagranicy.
 5. Zagraniczni goście mogą wymieniać bahty na 
obcą walutę, planując podróż poza Tajlandię, lecz 
muszą przedstawić w banku dowody, takie jak kwit 
wymiany walut, ważny bilet lotniczy oraz paszport.
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Wodospad Thi Lo Su, Tak

Wyspa Phi Phi Le, Krabi
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Podróżowania po Tajlandii
 
Samolotem
Latanie po Tajlandii jest zarówno tanie, jak i wygodne. 
Kilku przewoźników, takich jak Thai Airways Internation-
al (tel. +66 2356 1111, www.thaiairways.com), Bangkok 
Airways (tel. 1771, www.bangkokair.com) oraz kilku 
tanich przewoźników, takich jak Air Asia (tel. 02515 9999, 
www.airasia.com), Nok Air (tel. 1318, www.nokair.com) 
oraz Orient Air (tel. 1126, www.orient-thai.com), latają 
na międzynarodowe i krajowe lotniska w 26 miastach 
w całej Tajlandii. Bilety można rezerwować w biurach 
linii lotniczych, hotelach oraz biurach podróży (zarówno 
z zagranicy, jak i po przybyciu do Tajlandii).

Linie Thai Airways oferują pakiety Royal Orchid Holi-
day Tour. Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej Thai Airways pod adresem www.
thaiairways.com.

Koleją
Przejazdy kolejowe w Tajlandii są szybkie, niedrogie 
i  wygodne. Rozbudowana sieć kolejowa oplatająca 
Tajlandię ma swój centralny punkt w Bangkoku. Istnieją 
trzy linie, które pozwalają dotrzeć do Chiang Mai (linia 
północna), Nong Khai (linia północno-wschodnia) oraz 
Singapuru przez Butterworth i Kuala Lumpur w Malezji 
(linia południowa). Niedawno otwarto linię kolejową 

między Bangkokiem i  Aranyaprathet na granicy 
z  Kambodżą. Krajowe pociągi ekspresowe oferują 
wagony pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Wolniejsze 
pociągi wykorzystywane na krótszych trasach mogą 
dysponować jedynie trzecią klasą.

W weekendy i święta Krajowa Kolej Tajlandii oferuje 
jedno- i dwudniowe niedrogie wycieczki do różnych 
miast. Rozkłady jazdy można uzyskać na dworcu 
głównym w Bangkoku (na stacji Hua Lamphong). Bilety 
na pociąg we wszystkich klasach można kupić z nawet 
90-dniowym wyprzedzeniem na głównych stacjach 
oraz w biurze rezerwacyjnym na stacji Hua Lamphong 
(godziny pracy od 8:30 do 16:00). Infolinia: 1690, www.
railway.co.th oraz www.thailandrailway.com 

Samochodem
Cały kraj oplata sieć nowoczesnych autostrad. Krajowe, 
klimatyzowane autobusy są jednym z  najczęściej 
wybieranych środków transportu. Niedrogie i nieza-
wodne połączenia docierają zazwyczaj do wszystkich 
większych miast. W  Bangkoku istnieją trzy główne 
dworce autobusowe: Northern Bus Terminal na ulicy 
Kamphaengphet 2, tel. +66 2936 2852 66; Southern Bus 
Terminal na ulicy Pinklao-Nakhon Chaisi, tel. +66 2435 
1199; oraz Eastern Bus Terminal na ulicy Sukhumvit Soi 
62, tel. +66 2391 2504. Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź www.transport.co.th.

Podróżowanie po Bangkoku
Transport publiczny: Autobusy miejskie i  klima-
tyzowane autokary to popularny i  niedrogi sposób 
podróżowania w  obrębie aglomeracji Bangkoku. 
Czerwone i  szare klimatyzowane minibusy idealnie 
sprawdzą się na dłuższych trasach miejskich. Mapę 
tras autobusów można otrzymać w większości hoteli 
oraz w księgarniach.

Taksówki i tuk-tuki: Taksówki hotelowe mają stały cen-
nik. Taksówki publiczne są klimatyzowane i wygodne, 
a koszt przejazdu zaczyna się od 35 bahtów za pierwsze 
3 kilometry i około 5 bahtów za każdy kolejny.

Tuk-tuki – czyli słynne trzykołowe taksówki – są 
symbolem Tajlandii. To popularna forma transportu na 
krótkich trasach, która kosztuje od 30 bahtów wzwyż 
(w  zależności od trasy). Uwaga: wysokość opłaty 
należy ustalić przed podróżą, ponieważ tuk-tuki nie 
są wyposażone w taksometry.

Moto-taksówki: To najszybszy sposób na jazdę 
w godzinach szczytu w największych miastach Tajlan-
dii. Moto-taksówkę poznać można po kolorowej ka-
mizelce kierowcy. Koszt przejazdu należy ustalić przed 
rozpoczęciem podróży. Złap się mocno i w drogę!

Taksówki rzeczne: Po rzece Menam w Bangkoku pływa 
wiele rodzajów łodzi. Prywatne, długie łodzie „Ruea 
Hang Yao” są szybkie i oferują wycieczki po ogromnym 
systemie kanałów w Bangkoku. 2-godzinna prywatna 
wycieczka kosztuje około 500 bahtów. Publiczne tak-
sówki rzeczne kursują od świtu do zmierzchu z Khlong 
Toei aż do położnego na północy Nonthaburi. Podróż 
trwa ponad godzinę. Krótsze wycieczki między innymi 
punktami mogą kosztować zaledwie 3 bahty.

Taksówki powietrzne: Wyspecjalizowana oferta 
wycieczek pozwalających zobaczyć niezapomnianą 

panoramę Bangkoku i  pobliskich prowincji. Aby 
dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer +66 2504 
3839 40 albo odwiedź stronę www.royalsky.co.th.

Skytrain: Obecnie działają dwie linie: Sukhumvit i Si-
lom. Pociągi BTS Skytrain kursują codziennie od 6:00 
do północy z dużą częstotliwością, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu. Opłata zależy od przebytej drogi (od 15 
bahtów). Więcej informacji można uzyskać na stronie 
BTS Skytrain: www.bts.co.th.

Metro: Linia 18 MRT Chaloem Ratchamongkhon obe-
jmuje 18 stacji. Metro kursuje od 6:00 do północy i łączy 
wiele największych atrakcji turystycznych z dzielnicami 
mieszkalnymi i biznesowymi. Opłata zależy od prze-
bytej drogi (od 15 bahtów). Więcej informacji można 
uzyskać na stronie MRT: www.bangkokmetro.co.th.

Połączenie kolejowe z  lotniskiem: Lotnisko jest 
obsługiwane przez dwie linie. Jedną z nich jest linia 
ekspresowa („Express Line”), który pozwala dotrzeć 
z Bangkok City Air Terminal (stacja Makkasan) na stację 
Suvarnabhumi w 15 minut. Kursuje codziennie od 6:00 
do północy. Opłata za podróż w jedną stronę wynosi 90 
bahtów, a w dwie strony 150 bahtów. Drugą linią jest linia 
miejska („City Line”), która kursuje ze stacji Phayathai do 
stacji Suvarnabhumi i zatrzymuje się po drodze na 6 stac-
jach. Linia także kursuje od 6:00 do północy. Opłata zależy 
od przebytej drogi (od 15 bahtów). Aby uzyskać więcej 
informacji, odwiedź http://airportraillink.railway.co.th.

Barki: Barki Khlong Saen Saep płyną z Banglamphu przez 
całe miasto aż do uniwersytetu Ramkhamhaeng. Bilety 
kupuje się na pokładzie, a opłata zależy od odległości 
(od 10 bahtów). Krótsze trasy mogą kosztować nawet 
tylko 3,50 bahta. Uwaga: pomosty, z których odchodzą 
barki, często są trudne do znalezienia.

Tuk-tuk Połączenie kolejowe z lotniskiem

Most na rzece Kwai, Kanchanaburi
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Tourism Authority of Thailand (TAT) 

W  nagłych przypadkach należy kontaktować się 
z  Centrum Policji Turystycznej pod numerem 1155 
lub poprzez stronę http://home.touristpolice.net.

Godziny pracy 
Większość prywatnych firm w  Bangkoku pracuje 
przez pięć dni w tygodniu od 8:00 do 17:00. Urzędy są 
zazwyczaj otwarte od 8:30 do 16:30 od poniedziałku 
do piątku. Wiele dużych centrów handlowych działa 
codziennie od 10:00 do 22:00. Banki pracują od 
poniedziałku do piątku w  godzinach 9:30 - 15:30, 
z wyjątkiem świąt. Banki w centrach handlowych są 
natomiast otwarte codziennie między 11:00 a 20:00. 
Główne urzędy pocztowe są otwarte od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, a w soboty 
i niedziele od 8:00 do 13:00.

Centra biznesowe
Większość dużych hoteli zapewnia w pełni wyposażone 
centra biznesowe dla gości podróżujących służbowo. 
Oferta zazwyczaj obejmuje usługi sekretarskie, pisan-
ie na komputerze, ksero, faks, sale konferencyjne,  
biblioteki i dostęp do Internetu.

Wynajem samochodu
Podróżni legitymujący się ważnym prawem jaz-
dy mogą wynająć samochód. Powszechne są 

anglojęzyczne znaki drogowe i  mapy. W  książkach 
telefonicznych w  Bangkoku można znaleźć krajowe 
i  międzynarodowe wypożyczalnie samochodów. 
Każda oferuje inne warunki. Dostępne są samo-
chody do samodzielnego prowadzenia oraz pojazdy 
z kierowcą.

W  większych miastach turystycznych w  Tajlandii 
działają międzynarodowe wypożyczalnie, między in-
nymi w Bangkoku, Pattaya, Hat Yai, na Phuket, w Chi-
ang Mai i Ko Samui.

Nabożeństwa
W  Tajlandii na każdym rogu można spotkać bud-
dyjskie świątynie. Obiekty te pozwalają poznać tajską 
kulturę, architekturę oraz wierzenia Tajów.

Chrześcijańskie kościoły można znaleźć w Bangkoku 
i miastach w większości prowincji. Msze są odprawi-
ane głównie po tajsku, choć niektóre odbywają 
się po angielsku, francusku i  niemiecku. Lokalne, 
anglojęzyczne gazety podają pełną listę mszy 
w Bangkoku.

W  Tajlandii nie brakuje muzułmańskich meczetów: 
wyznawcy islamy cieszą się w  Tajlandii swobodą 
wyznaniową i mogą praktykować swoją religię.

Katedra Wniebowzięcia, Bangkok

Ogólne informacje turystyczne
Tajski urząd turystyczny (Tourism Authority of Thai-
land, TAT) został powołany ponad 50 lat temu. 
Odpowiada za promocję turystyki zarówno w Tajlan-
dii, jak i za granicą. Punkt informacji turystycznej jest 
dostępny w siedzibie TAT w Bangkoku, w biurach TAT 
w dużych miastach na całym świecie oraz na stanow-
isku TAT na lotnisku Suvarnabhumi. Punkty oferują 
mapy, broszury i  przydatne informacje na temat 
wycieczek, zakupów, gastronomii i zakwaterowania.

Punkty informacji TAT (www.tourismthailand.org) są 
czynne codziennie od 8:30 do 16:30. Aby skontaktować 
się z centrum obsługi telefonicznej TAT w Bangkoku, 
zadzwoń pod numer 1672. Linia jest czynna przez 

cały tydzień od 8:00 do 20:00. Od 20:00 do 8:00 
dostępne jest menu głosowe, a do hotelu wysyłany 
jest faks z odpowiedzią na pytania. Pracownicy info-
linii mówią po angielsku i tajsku.

Policja turystyczna
Współpracująca z TAT policja turystyczna ma na celu 
dbanie o bezpieczeństwo turystów. Obowiązki funk-
cjonariuszy obejmują przyjmowanie i  rejestrowanie 
skarg i zgłoszeń, prowadzenie dochodzeń oraz koor-
dynowanie bezpieczeństwa turystów. W  głównych 
strefach turystycznych w całej Tajlandii pracują setki 
funkcjonariuszy. Można ich spotkać m.in. w Wielkim 
Pałacu Królewskim, dzielnicy Patpong i  parku Lum-
phini w Bangkoku.
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Rzeka Menam

Ubiór
Lekkie, luźne bawełniane ubranie to najlepszy wybór 
podczas odwiedzin w tropikalnej Tajlandii. Swetry mogą 
przydać się podczas wizyty w górzystym regionie na 
północy kraju oraz zimą w parkach narodowych. W bud-
dyjskich świątyniach należy zadbać o stosowny ubiór 
i unikać krótkich spodenek i spódnic oraz koszulek bez 
rękawów. Przed wejściem do świątyni należy pamiętać 
o zdjęciu butów.

Elektryczność
Prąd w całej Tajlandii ma napięcie 220V (AC, 50 Hz). 
W  użyciu są wtyczki i  gniazdka różnego typu, ale 
najczęściej występujące to te z dwoma płaskimi bol-
cami lub dwoma okrągłymi. Coraz częściej spotyka 
się także wersję z dwoma płaskimi bolcami i jednym 
okrągłym bolcem uziemienia. 
Odwiedzającym zaleca się zakup przejściówek 110V 
lub zestawu uniwersalnych przejściówek do golarek, 
ładowarek do urządzeń elektrycznych (telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy MP3 i  innych małych 
urządzeń wwożonych do Tajlandii). Większość dużych 
hoteli oferuje przejściówki na życzenie.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower,
W i r e l e s s  R o a d ,  L u m p i n i ,  P a t h u m w a n ,  
Bangkok 10330, Tajlandia
Telefon: +66 2 079 7300
E-mail: consulate.bangkok@msz.gov.pl
 

Opieka medyczna
Tajlandia oferuje jeden z  najwyższych poziomów 
opieki medycznej w  Azji, a  opłaty są niższe niż na 
Zachodzie. Szpitale prywatne i państwowe zapewniają 
szybką i  sprawną obsługę turystów, wykorzystując 
światowej klasy sprzęt. W szpitalach i klinikach pracują 
dobrze wyszkoleni lekarze i  pielęgniarki, oferujący 
doskonałą opiekę. W  nagłych przypadkach można 
wezwać karetkę z dowolnego prywatnego szpitala.

Napiwki
W  większości restauracji i  hoteli, szczególnie tam, 
gdzie opłaty za obsługę nie są doliczane do rachunku, 
przyjmuje się napiwki w wysokości 10-15% rachunku.

i  historycznych w Tajskim Urzędzie Filmowym. Aby 
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
z Urzędem Filmowym (Thailand Film Office) w Wyd-
ziale Turystyki w  Ministerstwie Turystyki i  Sportu 
pod numerem +66 2219 4010 7, wew. 462-463 lub 
odwiedzić www.thailandfilmoffice.org.

Gazety i czasopisma
Najważniejsze anglojęzyczne dzienniki w Tajlandii – 
The Bangkok Post oraz The Nation – cieszą się dobrą 
renomą. Wiodące anglojęzyczne gazety i czasopisma, 
takie jak International Herald Tribune, Asian Wall Street 
Journal, Time, Newsweek, Untamed Travel oraz Far 
Eastern Economic Review, są dostępne w  większych 
księgarniach, domach towarowych, supermarketach 
i hotelach w całym kraju.

Filmowanie i fotografowanie
Tajlandia może poszczycić się licznymi atrakcjami 
przyrodniczymi i  historycznymi, które zachęcają do 
zdjęć i nagrań. W kraju nie brakuje punktów obróbki 
zdjęć i  szybkiego wywoływania (zazwyczaj w  ciągu 
godziny). Fotografować można wszystkie obiekty, 
chyba że widoczny jest zakaz wykonywania zdjęć. 
Nagrywanie filmów (bez specjalnego zezwolenia) jest 
zabronione w Wielkim Pałacu Królewskim w Bangkoku 
oraz w Świątyni Szmaragdowego Buddy. 
W  niektórych częściach Muzeum Narodowego 
obowiązuje zakaz fotografowania. Firmy zaintereso-
wane nagrywaniem reklam telewizyjnych, filmów do-
kumentalnych, teledysków, programów telewizyjnych, 
filmów, reality show i seriali w Tajlandii mogą ubiegać 
się o pozwolenie na nagrywanie, pozwolenie na pracę 
oraz pozwolenie na filmowanie w parkach narodowych 
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Radio i telewizja
W Bangkoku można posłuchać anglojęzycznych stacji 
radiowych na 88 FM lub skorzystać z dostępu online 
na stronie www.radio bangkok.net. Ponadto kilka stacji 
radiowych nadaje po angielsku i tajsku, ale prezentuje 
wiadomości i zapowiada piosenki po angielsku. Są to 
102,5 FM, 105,5 FM oraz 107 FM (stacje te mogą ulec 
zmianie).

Na tajskim rynku działa kilku dostawców telewizji 
kablowej i  satelitarnej, oferujących wiele kanałów po 
angielsku i w innych językach. Pozwalają one oglądać 
wiadomości, filmy, seriale, filmy dokumentalne, pro-
gramy rozrywkowe, kreskówki i nie tylko.

Czasowy import pojazdów w  celach 
turystycznych
Do Tajlandii można tymczasowo zaimportować pry-
watny pojazd (np. pojazd silnikowy, motocykl, jacht, łódź 
sportową lub statek rybacki). Właścicielom pojazdów 
przyznawane są ulgi podatkowe/celne pod warunkiem, 
że pojazd zostanie wywieziony z kraju w okresie od 
dwóch do sześciu miesięcy. Zaleca się staranne przeczyta-
nie zasad publikowanych przez Wydział Celny Królestwa 
Tajlandii na stronie www.customs.go.th lub kontakt 
z infolinią celną pod numerem 1164.

O  czym należy pamiętać podczas 
wizyty w Tajlandii

 ●  Tajowie darzą rodzinę królewską głębokim szacunkiem. 
Goście powinni okazywać szacunek i nie obrażać króla, 
królowej ani jakiegokolwiek członka rodziny królewskiej.

 ●  Miejsca kultu, takie jak świątynie i  Wielki Pałac 
Królewski, są uważane za święte. Należy je uszanować 
i zachowywać się odpowiednio. Nie zaleca się noszenia 
koszulek bez rękawów ani krótkich spodenek i spódnic 
podczas wizyty w tych miejscach.

 ●  Posągi i  wizerunki Buddy to obiekty religijne. Należy 
traktować je z  szacunkiem: nie opierać się o  nie, nie 
siadać, nie dotykać ani nie kierować w ich stronę stóp.

 ●  Kobiety nie mogą dotykać mnichów buddyjskich, ich 
szat ani podawać im bezpośrednio żadnych przed-
miotów.

 ●  Wchodząc do świątyń i  tajskich domów należy zdjąć 
obuwie.

 ●  Tajowie traktują głowę jako najbardziej szanowaną część 
ciała, podczas gdy stopy są najmniej godne. Nie należy 
zatem dotykać głowy innej osoby ani wskazywać nikogo 
ani niczego stopą.

Replika skrzynki pocztowej przed urzędem miejskim, Yala

Usługi komunikacyjne
Większość hoteli w Tajlandii oferuje międzynarodowe 
połączenia telefoniczne, faks, Internet oraz dostęp do 
poczty elektronicznej. Wiele firm prywatnych, a także 
kawiarenek internetowych w  całym kraju, oferuje 
takie same udogodnienia, często wraz z  usługami 
tłumaczeniowymi. Karty SIM są teraz dostępne w Taj-
landii dla Tajów i obcokrajowców podróżujących po 
Tajlandii. Kartę SIM można stosować w  telefonach 
komórkowych z GSM 900 MHz lub PCN 1800 MHz. Duże 

hotele oferują podstawowe usługi pocztowe. Główny 
urząd pocztowy w Bangkoku na Charoen Krung (New 
Road) jest otwarty od 8:00 do 18:00 od poniedziałku 
do piątku oraz od 9:00 do 13:00 w soboty. Inne urzędy 
pocztowe w  Bangkoku i  innych miastach są zwykle 
otwarte od 8:00 do 16:30. Aby dowiedzieć się więcej, 
zadzwoń pod numer +66 2831 3600 albo odwiedź 
www.thailandpost.com.
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Gastronomia
Dla Tajów ryż – symbol życia – stanowi podstawę 
każdego posiłku. Jest fundamentem tajskiej kuchni, 
a  charakteru dodają mu tajskie zioła i  przyprawy. 
Zioła zapewniają nie tylko wspaniały smak i aromat, 
ale także wpływają korzystnie na zdrowie. Często 
w  czasie jednego posiłku serwowane są gorące, 
kwaśne, słodkie i  słone dania. Typowy tajski posiłek 
składa się z zupy, pikantnej sałatki, ryby, ryżu, warzyw, 
a niekiedy też z dania mięsnego (wieprzowiny, kurc-
zaka lub wołowiny).

Tajskie jedzenie można znaleźć wszędzie – uliczni 
sprzedawcy oferują makaron i dania z grilla, w dużych 
centrach handlowych działają strefy gastronomiczne, 
nie brakuje także tradycyjnych targowisk, restauracji 
na świeżym powietrzu, lokali nad brzegiem rzeki 
Menam oraz restauracji z owocami morza.

Tajlandia zapewnia również szeroki wybór dań 
z różnych zakątków świata. Dania azjatyckie z Chin, 
Japonii, Wietnamu i  Indii oraz potrawy z  Włoch, 

Francji czy znad Morza Śródziemnego są przy-
gotowywane przez doświadczonych kucharzy 
z poszczególnych państw. Kuchnia „fusion” zyskuje 
w Tajlandii na popularności. Wiele tajskich restau-
racji oferuje obecnie dania kuchni zachodniej lub 
japońskiej okraszone tajskimi smakami. Ponadto 
niektóre zachodnie i  nie-azjatyckie restauracje 
oferują w swoich kartach dań tajskie potrawy.

Tajska kuchnia

Tajski ryż
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Wyroby rękodzielnicze w Tajlandii
Zakupy
 
Tajlandia to raj dla miłośników zakupów, oferujący 
wszystko od lokalnych i międzynarodowych towarów 
luksusowych po tradycyjne wyroby rękodzielnicze. 
Fundacja SUPPORT powołana przez Jej Wysokość 
Królową Sirikit ma na celu podtrzymanie tradycyjnych 
umiejętności artystycznych, jak również zapewnienie 
lepszej jakości życia lokalnym społecznościom. Dzieła 
tych rzemieślników można zobaczyć w muzeum Art 
of the Kingdom (www.artsofthekingdom.com), które 
znajduje się w  Sali Tronowej Ananta Samakhom. 
Zainteresowani zakupem wyrobów mogą je znaleźć 
w  ekskluzywnych sklepach Chitralada, działających 
pod patronatem królewskim.

Każdy region Tajlandii specjalizuje się w innym rodza-
ju wyrafinowanej sztuki i  rzemiosła i  oferuje różne 
typy produktów. W  każdej prowincji działa ośrodek 
OTOP, który prezentuje lokalne produkty OTOP. 
Wyroby te można także znaleźć w największych cen-
trach handlowych w kraju.

Wśród najbardziej znanych lokalnych produktów 
rękodzielniczych można wymienić: wyroby z  wikliny, 
maski Khon, ręcznie malowaną porcelanę Bencharong, 
ręcznie formowane lalki dworskie z regionu centralne-
go, jedwab Matmi, wzorzystą bawełnę Khit (z wypukłym 
haftem), bambusowe koszyki z  północnego wscho-
du, rzemiosło plemienne, wyroby ze srebra, wyroby 
z  laki, tkaniny i odzież Mo Hom, ręcznie tkane tkaniny 
z  haftowanymi krawędziami Chok, wyroby snycerskie 
z  północy, Nang Talung (kukiełki do teatrzyku cieni), 
ręcznie tkane kosze Yan Liphao, praktyczne i ozdobne 
wyroby dekoracyjne z łupin orzechów kokosowych oraz 
wyroby z kauczukowca z południa.

Pakowanie i nadawanie przesyłek
Za sprawą coraz większej liczby turystów 
przybywających do Tajlandii, większość sklepów 
oferuje wysyłkę towarów za granicę i chętnie pomaga 
klientom w  załatwieniu wszystkich formalności, ta-
kich jak ubezpieczenie, opłaty celne i konieczne zez-
wolenia. Główny Urząd Pocztowy także oferuje owi-
janie paczek dla osób chcących samodzielnie nadać 
małe przesyłki. Z nadaniu większych paczek pomogą 
liczne międzynarodowe firmy spedycyjne.

Szanse handlowe
Wydział Promocji Eksportu (Department of Export 

Promotion, DEP, www.thaitrade.com) w Ministerstwie 
Handlu prezentuje stałą wystawę wysokiej jakości 
produktów wytwarzanych w Tajlandii. Wystawa obe-
jmuje ponad 250 wyselekcjonowanych wystawców 
i  10 000 produktów podzielonych na trzy obszary 
wystawowe.

Zwrot VAT
Zwrot podatku VAT przysługuje gościom narodowości 
innej niż tajska, którzy przebywali w Tajlandii krócej 
niż 180 dni kalendarzowych w  ciągu roku, nie 
są członkiem załogi linii lotniczych i  opuszczają 
Tajlandię drogą lotniczą z międzynarodowego lotni-
ska w Bangkoku, Chiang Mai, Hat Yai lub na Phuket. 
Obowiązują szczegółowe przepisy. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie www.rd.go.th/vrt/
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Khon, czyli klasyczny tajski taniec w maskach

Rozrywka i rekreacja
Rozrywka
Tajowie uwielbiają dobrą zabawę. W  całym kraju 
i  przez cały rok działają stadiony bokserskie, tory 

Spektakl kukiełkowy

Parki i ogrody 
w Bangkoku

W  Bangkoku nie brakuje parków 
i  ogrodów. Znajdują się w  pobliżu 
ruchliwych stref przy Sukhumvit 
Road i  Silom Road i  pełnią funkcję 
zielonej oazy, dającej schronienie 
od gwaru miasta.

Park Lumphini na północnym 
krańcu Silom Road jest popularny 
wśród miłośników sportu i  rodzin, 
natomiast pięknie zaprojektowa-
ny Park im. Królowej Sirikit (obok 
centrum handlowego Emporium) 
to słynny plener sesji ślubnych. 
Ogród zoologiczny Khao Din (zwa-
ny też Dusit Zoo) w  Bangkoku to 
wypielęgnowany park ze sztucznym 
jeziorem, natomiast Park im. Króla 
Ramy IX (adres: Sukhumvit Soi 103) 
to park z  ogrodami botanicznymi, 
stworzony na cześć Jego Wysokości 
Króla Bhumibola z  okazji jego 60. 
urodzin. Park Chatuchak, obok 
weekendowego targu Chatuchak, 
to kolejny popularny park z otwartą, 
zieloną przestrzenią.

Royal Flora Ratchaphruek, Chiang Mai

Queen Sirikit Park, Bangkok

wyścigowe i  pola golfowe, korty tenisowe i  do 
squasha, kluby bilardowe, kluby nocne, restaura-
cje, dyskoteki, sale koncertowe, herbaciarnie, bary 
koktajlowe, parki rozrywki, bary, muzea, teatry, gal-
erie sztuki, tradycyjne tajskie salony masażu, ogrody 
zoologiczne i kina.

Wśród wydarzeń teatralnych w  największych mia-
stach w  całej Tajlandii można wymienić tradycyjne 
tajskie tańce i teatry marionetek, sztuki teatralne po 
angielsku i  tajsku, występy muzyczne, pokazy sce-
niczne oraz koncerty tajskich i  zagranicznych artys-
tów. Główne teatry w Bangkoku to Thailand National 
Theatre, Thailand Cultural Centre, Siam Niramit oraz 
Aksara Theatre. Wśród teatrów w innych prowincjach 
warto wymienić choćby Old Chiang Mai Cultural Cen-
tre, Phuket Fantasea oraz Alangkarn Theatre w  Pat-
taya.

Anglojęzyczne gazety w Tajlandii publikują codzienne 
listy koncertów, wystaw, filmów i  wydarzeń teatral-
nych. Istnieją również dziesiątki darmowych czaso-
pism oferowanych w  całym Bangkoku, Chiang Mai, 
na Phuket, w Pattaya i Hua Hin, które podpowiadają, 
jak zagospodarować wolny czas. Progresywne, 
anglojęzyczne miesięczniki, takie jak Metro i Untamed 
Travel, są dostępne w księgarniach i kioskach w niek-
tórych hotelach.
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Sport w Tajlandii
Tajskie sporty
Boks tajski (inaczej Muay Thai): Muay Thai, obok piłki 
nożnej, jest najchętniej oglądanym sportem w kraju. 
Pojedynki Muay Thai składają się z pięciu 3-minutowych 
rund oddzielonych 2-minutowymi przerwami. Walka 
rozstrzygana jest nokautem lub na punkty przyznawane 
przez trzech sędziów. Boks tajski można oglądać przez 
cały tydzień na stadionach Ratchadamnoen i  Lum-
phini. Walki rozpoczynają się zazwyczaj około 18:00. 
Na początku występują początkujący zawodnicy, po 

których na ring wychodzą główne gwiazdy wieczoru 
(zazwyczaj około 21:00). Na stadionie Lumphini ko-
mentator zapowiada wszystkie pojedynki po angielsku. 
Chętni do nauki tej wyjątkowej sztuki samoobrony 
mogą zapisać się do którejś z licznych szkół Muay Thai. 
Urząd ds. Turystyki w Tajlandii udziela informacji o sta-
dionach i planowanych walkach oraz kursach Muay Thai 
(infolinia: 1672).

Stadion bokserski Rajadamnern

Międzynarodowy festiwal latawców, Phetchaburi

Wyścig długich łodzi, Nan

Takro: Takro przypomina rodzimą „zośkę”. W  takro 
gra się w kręgu, którego członkowie za pomoc nóg, 
kolan, ud, piersi i ramion próbują akrobatycznie odbić 
rattanową piłkę w powietrze i skierować ją do kosza 
zawieszonego nad głowami zawodników. Nowoczesna 
wersja gry wymaga użycia siatki do badmintona, nad 
którą drużyny podają sobie piłkę.

Pojedynki latawców: Gdy temperatury rosną, zwłaszcza 
w  marcu i  kwietniu, rywalizujące drużyny puszczają 
męskie latawce Chula i żeńskie Pakpao w niepowtarzal-
nym starciu płci. Mały, zwinny latawiec Pakpao próbuje 

strącić większego Chula, podczas gdy ten próbuje 
usidlić żeński latawiec i przeciągnąć go z powrotem 
na męskie terytorium.

Wyścigi łodzi: Regaty odbywają się podczas targów 
w  wielu częściach Tajlandii, aby uczcić koniec pory 
deszczowej. Długie, wąskie łodzie są ozdabiane flagami 
i  kwiatami, a  załogi wioślarzy rywalizują ku wielkiej 
uciesze widzów. Najbardziej godne uwagi wyścigi 
odbywają się w Nan, Phichit, Nakhon Pathom, Surat 
Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya oraz Pathum Thani.
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Hin Son Island, Satun

Klub golfowy Banyan, Hua Hin

Sporty zagraniczne
Golf, piłka nożna, boks, badminton, tenis, squash, 
wyścigi konne, sporty motorowe, kręgle i bilard cieszą 
się dużą popularnością wśród Tajów. Listę obiektów 
sportowych można znaleźć w anglojęzycznym wyda-
niu książki telefonicznej z  Bangkoku, w  Internecie 
na stronie www.tourismthailand.org oraz dzwoniąc 
na Infolinię TAT pod numer 1672. Tajlandia to także  
mekka miłośników sportów wodnych, takich jak 
połowy dalekomorskie, żeglarstwo, nurkowanie i snor-
keling. Wśród najbardziej popularnych miejsc do up-
rawiania sportów wodnych warto wymienić Pattaya, 
Hua Hin, Phuket oraz inne wyspy. Wybrzeża Zatoki Taj-
landzkiej i Morza Andamańskiego kuszą dziesiątkami 
miejsc nurkowych idealnych dla początkujących i/lub  
najbardziej doświadczonych nurków.

Pattaya Boxing World, Chon Buri

Regaty Phuket o Puchar Króla, Phuket
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Atrakcje specjalne  

Medycyna naturalna 
i buddyjska medytacja
Dbanie o harmonię ciała i umysłu w trosce o zdrową 
równowagę to czynność, której Tajowie oddają się 
powszechnie. Cel ten osiągają poprzez buddyzm, 
w tym medytację, która odgrywa ważną rolę w utrzy-
maniu zdrowego stylu życia.

Jednym z  głównych ośrodków medytacyjnych jest 
Suan Mok, 120-hektarow świątynia leśna w Amphoe 
Chaiya w prowincji Surat Thani (około 600 kilometrów 
na południe od Bangkoku). Centrum przyciąga 
spragnionych medytacji z całego świata. 
Wśród centrów medytacji w  Bangkoku warto 
wymienić Wat Mahathat (naprzeciw Sanam Luang), 
Wat Paknam, Wat Chonprathan Rangsarit i  Wat Bo-
won Niwet (w  Banglamphu), gdzie instruktorzy 
mówią po angielsku.

Centrum medytacji Northern Insight w Wat Ram Po-
eng (Tapotharam) znajduje się w  Tambon Suthep, 

Amphoe Mueang w Chiang Mai, (tel./faks: +66 5327 
8620). To jeden z najbardziej znanych ośrodków me-
dytacyjnych wśród turystów, a  instruktorzy i wolon-
tariusze porozumiewają się po angielsku.

Centrum oferuje 26-dniowy kurs Vippassany (me-
dytacji uważnego wglądu). Jeśli goście nie mogą 
pozwolić sobie na pełny kurs, ośrodek oferuje po-
byty kilkudniowe, ale początkującym zaleca się co 
najmniej pięć dni na dostosowanie się do rytmu 
praktyki. Zajęcia zaczynają się od ceremonii otwar-
cia, podczas której uczestnicy zobowiązują się do 
przestrzegania ośmiu buddyjskich wskazań (w  tym 
tylko dwóch posiłków dziennie). Następnie na uczest-
ników czekają instrukcje, codzienne sesje i spotkania 
indywidualne z nauczycielem, na których omawiane 
są postępy i  przekazywane dalsze polecenia. Aby 
wziąć udział w kursie, cudzoziemcy muszą wypełnić 
formularz zgłoszeniowy i  okazać ważny paszport 
oraz wizę. Wszystkich uczestników obowiązuje biały 
strój. Odpowiednie ubrania można kupić w  sklepie 

w  świątyni. Posiłki i  zakwaterowanie są  
zapewnione bez dodatkowych opłat. Da-
rowizny są akceptowane, ale niewymagane.

Spa i zabiegi upiększające
Tajlandia szybko staje się synonimem 
„wakacji  dla zdrowia”. Właśnie tu działają 
jedne z najlepszych spa na świecie. Ośrodki 
– często położone w  spokojnych, bujnych 
ogrodach, dzikiej dżungli lub nad mor-
zem – budują nowe oblicze filozofii ho-
listycznej. Oferują przeróżne zabiegi: od 
dawnych wschodnich technik leczniczych 
i  relaksacyjnych po europejskie terapie 
odmładzające. Kilka wiodących hoteli i ku-
rortów zajmujących się wyłącznie kuracjami 
odmładzającymi znaleźć można w Hua Hin, 
na Phuket oraz Ko Samui. Wiele mniejszych 
obiektów działa we wszystkich większych 
miastach w  Tajlandii. Choć ekskluzywne 
ośrodki oferują programy zdrowotne i  re-
laksacyjne, które trwają ponad tydzień, 
można też zdecydować się na krótką wizytę 
w salonie masażu stóp, dłoni, szyi i ramion 
lub wybrać maseczki i  zabiegi na skórę za 
niecałe 400 bahtów.

Spa
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Tradycyjny tajski masaż

Tradycyjny tajski masaż
Masaż tajski – w  odróżnieniu od zachodniego 
lub szwedzkiego – to zabieg raczej o  charakterze 
uzdrawiającym niż relaksującym. W  masażu tajs-
kim masażysta koncentruje się na punktach nacisku  
rozmieszczonych na całym ciele, gdzie gromadzi się 
nadmiar energii. Uwolnienie tej energii i  równomi-
erne rozprowadzenie jej po ciele pozwala uzyskać 
równowagę, która jest celem masażu tajskiego.

Kursy masażu są prowadzone głównie w  Wat Pho 
w  Bangkoku (www.watphomassage.com), skąd 
wywodzi się tradycyjny tajski masaż i gdzie szkoli się 
większość tamtejszych masażystów. Masaż tajski jest 
również oferowany w Wat Mahathat i Wat Parinayok 
(także w  Bangkoku). Istnieje wiele tradycyjnych sa-
lonów tajskiego masażu w całym kraju, gdzie można 
oddać się wielu rodzajom tradycyjnego masażu, w tym 
masażowi olejkami, masażowi stóp, dłoni i głowy.

Poznawanie tajskiego stylu życia
Aby poznać prawdziwy smak Tajlandii, warto 
wybrać turystykę społeczną, która oferuje niezwykłe 
doświadczenie poznawania tajskiej kultury i  życia 
prawdziwych Tajów. Zakwaterowanie u  rodzin 
w  całym kraju to okazja do poznania gościnności 
i  tajskiego uśmiechu – symbolu kraju. Goście 
mieszkają w  tajskich domach, uczą się prostych 
zwrotów po tajsku i  poznają zasady etykiety, na 
przykład „wai”, czyli tajskiego powitania, a  także 
doświadczają uprzejmości i  szacunku ludzie wobec 
siebie, zwłaszcza wobec starszych.

Goście mogą także docenić prosty styl życia, który 
doskonale łączy naturę z  niepowtarzalnymi trady-
cjami. Różne regiony Tajlandii charakteryzują się 
różnymi sposobami życia – w  zależności od za-
sobów naturalnych i  kultury. Dzięki temu turystyka 
społeczna pozwala odwiedzającym poznać Tajlandię 
i jej mieszkańców z innej perspektywy.

7 x 10 inc

Masaż stóp
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