
Chiang Mai Chiang Rai Lampang,NaniPhrae
Jeżeli masz ochotę, by podczas swojej 
wycieczki do Tajlandii spróbować czegoś 
wyjątkowego i zobaczyć miejsca,
do których wiekszość turystów nie dociera, 
warto przeznaczyć trochę czasu na
Lampang, Nan i Phrae.

Możesz zatrzymać się w Chiang Mai
lub Chiang Rai i stąd wybrać się do mniej 
znanych prowincji Lampang, Nan czy Phrae.
Na swojej drodze napotkasz niesamowite 
widoki, świetną kuchnię oraz zostaniesz ciepło 
przyjęty przez przyjaznych mieszkańców.

Satun

Mae Hong Son

Ayutthaya i Sukhothai

Kanchanaburi

Phuket Khao Lak

Phang Nga

Kilka wieków temu oba miasta tętniły 
życiem i były znaczącymi ośrodkami 
cywilizacji regionu. Dzisiaj można 
podziwiać tutaj ruiny światyń, zwiedzać 
parki historyczne i otaczające je tereny. 
Zachęcamy do wynajęcia rowerów 
i odbycia dłuższej wycieczki.

Oba miejsca obecnie znajdują się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Phang Nga
Khao Lak jest częścią prowincji 
Phang Nga, którą charakteryzują 
wapienne klify oraz fantastyczne 
krajobrazy. Wybierzcie się
w podróż łodzią i przygotujcie się 
na oszałamiające piękno Zatoki 
Phang Nga lub spędźcie kilka 
dni, relaksując się na spokojnych 
wyspach Ko Yao Noi oraz
Ko Yao Yai.

Kanchanaburi jest mocno związane
z II Wojną Światową. Znajduje się tam, 
cieszącą się złą sławą Kolej Birmańska 
oraz Most na rzece Kwai. Miejsca
z okresu wojny można odwiedzić podczas 
dziennej wycieczki z Bangkoku. Warto 
spędzić tu przynajmniej dzień lub dwa, 
by móc nacieszyć się atrakcjami jakich 
dostarcza przyroda, pokryte dżunglą 
wzgórza, wodospady czy malownicze 
doliny rzek. 

Region znany z cichych plaż, relaksujących kurortów i wielu atrakcji 
przyrodniczych takich jak Park Narodowy Mu Ko Chumphon,
w którego skład wchodzi ponad 40 wysp, co czyni go świetnym 
miejscem do nurkowania.

Podróżując na południe od Chumphon, można cieszyć się 
bezludnymi plażami w Khanom w prowincji Nakhon Si Thammarat. 
Ta część wybrzeża pozostaje niemal nietknięta przez turystykę i jest 
wymarzonym miejscem na ciche wakacje nad morzem. 

W urokliwym Khao Lak czas płynie wolniej. Dostęp do dwóch najlepszych 
miejsc do nurkowania w Azji oraz atrakcyjne plaże sprawiają, że region 
cieszy się sławą jednego z najpopularniejszych miejsc wśród turystów 
i stanowi świetną bazę wypadową dla każdego, kto chciałby 
doświadczyć atrakcji Morza Andamańskiego. Widoki, które można 
zobaczyć zarówno nad, jak i pod morskimi falami, bez wątpienia wprawią 
każdego w zachwyt. 

Ciepłe tropikalne wody wokół Wysp Similan oraz Wysp Surin tętnią 
życiem, dostarczając niezapomnianych przeżyć podczas pływania
w towarzystwie żółwi morskich. Zatrzymaj się w jednym z cichych 
kurortów w Khao Lak, po czym odkryj wszystkie przyjemności,
jakie ta część Wybrzeża Andamańskiego ma do zaoferowania.

Biorąc pod uwagę ilość plaż, dogodną lokalizację i szeroki wybór ofert 
noclegowych łatwo domyślić się, dlaczego Phuket jest jednym
z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Tajlandii.

Phuket jest największą wyspą w całym kraju. Dodatkowo 
międzynarodowe lotnisko oraz most łączący ją ze stałym lądem 
sprawiają, że pośród wszystkich wysp Tajlandii, Phuket jest najlepiej 
skomunikowaną wyspą z resztą kraju. Piękne, piaszczyste plaże są 
główną atrakcją wśród turystów, ale żadna wycieczka nie może pominąć 
stolicy wyspy. Do głównych atrakcji zalicza się miejscowa kuchnia
i wyjątkowo ciekawe, zabytkowe budynki pamiętajace czasy chińsko-
portugalskiej obecności.

Jedno z najbardziej ekscytujących miast Azji. Tętniący życiem
Bangkok zawsze robi ogromne wrażenie na odwiedzających. 
Przepyszne jedzenie, fantastyczne hotele i oszałamiające widoki 
sprawiają, że nie sposób się tu nudzić.

„Miasto Aniołów” leży w samym sercu Tajlandii, a dobra 
komunikacja umożliwia łatwy transport do innych obszarów tego 
kraju. Dodatkowo nie trzeba oddalać się zbyt daleko od Bangkoku, 
by odkryć różnorodność, która czyni Tajlandię tak atrakcyjną 
dla turystów. Poświęć odrobinę czasu, opuszczając na moment 
Tajską stolicę, by odkryć starożytne miasto Ayutthaya, nacieszyć 
się naturalnym pięknem Khao Yai lub odwiedzić Kanchanaburi, 
związane z historią II Wojny Światowej.

Wschodnie Wybrzeże Tajlandii oferuje zróżnicowane atrakcje, 
poczynając od nadmorskiego kurortu w Pattayi, kończąc na 
urokliwym miasteczku Chanthaburi, leżącym nad brzegiem rzeki. 
Do największych atrakcji należy pałac letni króla Rama V na 
wyspie Ko Si Chang lub pobyt nad morzem na czarującej wysepce 
Ko Samet.

Podróżując dalej na wschód masz okazję odwiedzić lokalne 
społeczności w prowincji Trat, zaczerpnąć wiedzy na temat 
Tajskiej kultury lub odkryć piękno wysepek
Archipelagu Ko Chang.

Spektakularne, wapienne góry, sielankowe wyspy i zachwycające plaże 
sprawiają, że Krabi jest jednym z najpopularniejszych miejsc wśród 
turystów. Sam odpoczynek na uroczych plażach oraz zwiedzanie 
pięknych wysp są wystarczającymi powodami, by odwiedzić Krabi. 
Oprócz tego, region cechuje bogata historia i zróżnicowana kultura. 

Miłośnicy kulinariów z pewnością 
odnajdą się w mieście Krabi. Jeśli 
popłyniesz łódką przez ujście rzeki, 
przeniesiesz się w świat przyjaznej 
społeczności Ko Klang i tradycyjnej, 
południowej Tajskiej kultury. Krabi jest 
dogodnym punktem wypadowym jeśli 
planujemy dalszą podróż do czarujących 
wysp Ko Lanta, Phi Phi oraz na Phuket.

Leżący nad Wybrzeżem Andamańskim, Ranong 
jest następnym ze wschodzących kierunków 
turystycznych Tajlandii. Przyjazna stolica 
prowincji oraz pozornie skromne wyspy takie 
jak Ko Phayam sprawiają, że to kolejne z miejsc, 
którymi warto się zainteresować, jeśli szukasz 
relaksujących wakacji z dala od tłumów. 

Bangkok Wschodnie Wybrzeze Wybrzeze·

Krabi

Ranong

Hua Hin i Cha Am Chumphon i Khanom Ko Samui, Ko Pha Ngan
i Ko Tao

Trang

Leżąca na południe od Krabi, prowincja 
Trang jest regionem znanym z najbardziej 
malowniczych wysp oraz plaż w całej 
Tajlandii. Krabi i Phuket cieszą się 
większym zainteresowaniem turystów niż 
Trang, przez co stanowi on doskonały 
wybór dla tych, którzy pragną wakacyjnej 
ucieczki od cywilizacji i tłoku. Ko Kradan, 
Ko Libong, Ko Mook i Ko Sukorn oferują 
kombinacje przepięknych widoków oraz 
niezapomnianych przeżyć. 

Na południe od Trang leży Satun, w którym znajduje 
się niesamowity Narodowy Park Morski Tarutao.
W jego skład wchodzi ponad 50 wysp, spośród 
których wiele pozostaje niezamieszkanych.

Jeśli szukacie tropikalnej kryjówki z pustymi 
plażami, jeśli nie potrzebujecie nocnego życia oraz 
wykwintnych restauracji, Ko Tarutao jest właśnie dla 
was. Z drugiej strony, jeśli wasza definicja wakacji 
jest jednoznaczna z komfortem, Ko Lipe bardziej 
przypadnie wam do gustu. Natomiast mniej więcej 
pomiędzy jednym a drugim znajdują się Ko Bulon 
oraz Ko Adang.

Bliźniacze nadmorskie kurorty Hua Hin i Cha Am są popularne zarówno 
wśród Tajów jak i turystów. Dzięki autostradzie łatwo tam dojechać 
samochodem z Bangkoku.

Ten obszar był tradycyjnie utożsamiany z Tajską monarchią. Wiele 
z ówczesnego uroku zachowało się po dzień dzisiejszy, stwarzając 
przyjemne miejsce na spędzenie wakacji dla całej rodziny. Hua Hin 
oferuje mnóstwo atrakcji, od relaksujących plaż i parków narodowych, 
poprzez profesjonalne pola golfowe, aż po parki wodne i uliczne 
targowiska. Każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. 

Chaing Rai podbije serca miłośników spędzania czasu na łonie natury. 
Odkryj piękno najbardziej wysuniętej na północ prowincji Tajlandii 
podczas podróżowania po górskich szlakach. Godnym polecenia 
jest wyprawa rowerem wzdłuż pól ryżowych, czy spływ pontonem 
malowniczymi rzekami. Chiang Rai jest świetną bazą wypadową,
by zwiedzić znajdujące się wokół cuda przyrody i dowiedzieć się 
czegoś więcej na temat fascynującej historii tego regionu. 

Zostań tutaj przynajmniej kilka dni, zwiedź miasto oraz jego okolice, 
a szczególnie niesamowite świątynie: Białą i Niebieską. Polecamy ci 
wycieczkę na wzgórza Chiang Rai, ogrody Doi Tung lub wycieczkę do 
Złotego Trójkąta, gdzie Tajlandia styka się z Birmą i Laosem. 

Twój mini przewodnik 
po pięknym

i fascynującym kraju.
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Isaan

Północno wschodnia Tajlandia, zwana także Isaan, słynie 
ze swojej unikalnej historii. Znajdziesz tutaj starożytne ruiny 
Khmerów, wielobarwne, lokalne festiwale i urzeknie Cię 
serdeczna gościnność mieszkańców. Jeśli chcesz zobaczyć inną, 
fascynującą twarz Tajlandii, zrelaksuj się w cichych miasteczkach 
nad Mekongiem, poobserwuj dziką przyrodę w Parku Narodowym 
Khao Yai i ciesz sie spokojnym urokiem Isaan.

Bez względu na to, czy podróżujecie z rodziną, we dwoje czy 
samodzielnie, trio tropikalnych wysp położonych w Zatoce Tajlandzkiej, 
jest w stanie zaoferować coś każdemu bez wyjątku. Ko Samui jest 
jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Tajlandii, 
z szerokim wyborem hoteli oraz lokalnych i międzynarodowych 
restauracji. 

Sąsiadująca wyspa Ko Pha Ngan jest mniej zagospodarowana 
turystycznie, ale zapewnia atrakcje przyciągające pary oraz młodszych 
podróżników. Ko Tao, na którą bez problemu można dostać się promem, 
jest jednym z najlepszych miejsc do nurkowania w całej Tajlandii. Jeśli 
trafisz do Zatoki Tajlandzkiej, nie przegap okazji, by spędzić dzień na 
zwiedzaniu wielu wysp w przepięknym Parku Narodowym Ang Thong.

Uznawane jest za kulturową stolicę Tajlandii. Miasto położone w malowniczej dolinie, otoczone górami, 
pierwotnie stanowiło część królestwa Lanna. Mieszkających tu ludzi po dzień dzisiejszy przepełnia duma 
wynikająca z ich dziedzictwa. 

Odkryj starożytne świątynie w Starym Mieście i nie przegap zjawiskowych nocnych targów organizowanych
w każdy weekend, na których wystawiane jest lokalne rękodzieło oraz wszelkiego rodzaju przysmaki. Chiang 
Mai wraz z większością północnej Tajlandii zasadniczo różni się od Bangkoku i południa kraju, przez co 
stanowi doskonałe dopełnienie wakacji nad morzem. Chiang Mai jest również idealną bazą wypadową dla 
dłuższych podróży pozwalających odkryć uroki północnej Tajlandii. Szczególnie polecamy
wizyty w Mae Hong Son i Lampang.

Skryta daleko w górach, na północnym zachodzie Tajlandii, 
prowincja Mae Hong Son jest doskonałym wyborem dla każdego, 
kto szuka przygody lub po prostu pragnie bliskiego kontaktu
z naturą. Atmosfera Mae Hong Son jest mieszanką kultury, tradycji 
oraz wpływów płynących z Birmy oraz Chin. To sprawia, że ten 
obszar Tajlandii jest jednym z najbardziej różnorodnych kulturowo 
w całym królestwie. To fascynujące połączenie znajduje swoje 
odzwierciedlenie w oryginalnej architekturze, wyjątkowej lokalnej 
kuchni oraz kolorowych strojach członków górskich plemion.
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W zależności od wybranej linii lotniczej czas 
przelotu z Warszawy do Bangkoku wynosi 
około 13 godzin.
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T ravel responsibly. Podróżuj odpowie-
dzialnie. Wspieramy odpowiedzialną tury-

stykę w Tajlandii. Naszym celem jest stworze-
nie lepszego miejsca dla żyjących tam ludzi, jak 
i dla odwiedzających. Podróżujcie odpowiedzial-
ne i pomagajcie wspierać inicjatywy ekologiczne, 
oraz lokalne projekty.

Heaven for foodies. Niebo w gębie. Żad-
na wycieczka do Tajlandii nie może obyć 

się bez skosztowania przepysznego jedzenia, na 
którego widok cieknie ślinka. Od prostego ulicz-
nego jedzenia do dań serwowanych w wysokiej 
klasy restauracjach, Tajlandia jest istnym rajem 
dla smakoszy.

All year round destination. Tajlandia za-
prasza przez caly rok. Każdy miesiąc jest 

dobry, by odwiedzić Tajlandię. Różne warunki 
pogodowe mające wpływ na Wybrzeże Zatoki 
Tajlandzkiej oraz Wybrzeże Andamańskie spra-
wiają, że można znaleźć słoneczną plażę bez 
względu na porę naszej podróży. W każdej porze 
roku w Tajlandi znajdziesz sloneczne plaże.

Idyllic islands. Rajskie wysepki. Spo-
śród setek wysp w Tajlandii wybranie tej 

idealnej nie powinno stanowić problemu. Od 
mniej znanych i odwiedzanych przez turystów 
wysp Trang, poprzez Morski Park Narodowy 
Tarutao, aż po popularne kurorty takie jak
Ko Samui oraz Phuket. 

Local experiences. Uroki dnia codzienne-
go. Nieodzowną częścią każdych wakacji 

jest doświdczenie lokalnego stylu życia. Miesz-
kańcy Tajlandii słyną ze swojej życzliwości. 
Poświęć odrobinę czasu na odkrycie ich kultu-
ry oraz tutejszego sposobu życia. Twoja wizyta 
w „krainie uśmiechu” przyniesie Ci wiele
satysfakcji.

Amazing festivals. Niesamowite festi-
wale. W Tajlandii niemal każdego miesią-

ca odbywa się jakiś barwny festiwal. Przygo-
tujcie się, by dać się zmoczyć podczas zabawy 
w trakcie Songkran - festiwalu z okazji Nowego 
Roku, a następnie na moment zwolnijcie tempo, 
by zachwycić się pięknem Loy Krathong.

Natural wonders. Cuda natury. Od malow-
niczych gór oraz leżącej na północy dżungli, 

aż do zapierających dech w piersiach plaż i wysp 
na południu, Tajlandia jest krainą cudów przyro-
dy oraz magicznych widoków.

Discover the diversity. Odkryj różnorod-
ność. Wierzymy, że różnorodność jest 

czymś wspaniałym i właśnie to sprawia, że Taj-
landia jest tak fantastycznym miejscem na spę-
dzenie wakacji. Jest to kraj, witający wszystkich 
z otwartymi ramionami.

Zachęcamy do odwiedzenia naszych kanałów 
na Facebooku i Instagramie, które pomogą Ci 
w zaplanowaniu wycieczki do Tajlandii.

Wybrzeże Andamańskie
i region północny

Zatoka Tajlandzka
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Loty krajowe
W Bangkoku znajdują się dwa lotniska obsługujące loty krajowe, Bangkok 
Suvarnabhumi (BKK) i Bangkok Don Mueang (DMK).

Zaplanowanie wakacji staje się jeszcze łatwiejsze dzięki rozbudowanej siatce połączeń 
lotniczych do niektórych wysp oraz miejsc turystycznych położonych niedaleko plaż, 
takich jak Phuket czy Ko Samui. Istniej wiele lotów bezpośrednich pomiędzy Chiang 
Mai na północy oraz miejscami na południu wliczając w to Hat Yai, Ko Samui, Krabi 
oraz Phuket. Linie lotnicze oferują bardzo rozbudowaną siatkę połączeń krajowych od 
Chiang Mai na północy po Hat Yai na południu.

Czasy lotów z Bangkoku do:
Chiang Mai (CNX) 1 godzina 10 minut
Chiang Rai (CEI) 1 godzina 15 minut
Chumphon (CJM) 1 godzina 5 minut
Hat Yai (HDY) 1 godzina 25 minut
Ko Samui (USM) 1 godzina10 minut
Krabi (KBV) 1 godzina 25 minut
Lampang (LPT) 1 godzina 20 minut
Loei (LOE) 1 godzina 10 minut
Nan (NNT) 1 godzina 20 minut

Phrae (PRH) 1 godzina 15 minut
Phuket (HKT) 1 godzina 25 minut
Ranong (UNN) 1 godzina 25 minut
Sukhothai (THS) 1 godzina 20 minut
Surat Thani (URT) 1 godzina 15 minut
Trang (TST) 1 godzina 20 minut
Trat (TDX) 1 godzina
Ubon Ratchathani (UBP) 1 godzina 5 minut
Udon Thani (UTH) 1 godzina 5 minut

Podróż koleją z Bangkoku do:
Ayutthaya 1 godzina 30 minut
Chumphon 8 godzin 
Chiang Mai 11godzin 
Hua Hin 4 godziny 
Nong Khai 9 godzin 30 minut
Phitsanulok (do Sukhothai)
6 godzin 30 minut
Surat Thani 9 godzin

Podróż promem
Z Chumphon do Ko Tao 2 godziny 
Z Surat Thani do Ko Samui 2 godziny 

Podróż samochodem
z Bangkoku do:
Ayutthaya 1 godzina 15 minut 
Chiang Mai 9 godziny
Hua Hin 3 godziny 
Kanchanaburi 2 godziny
Pattaya 2 godziny 
Sukhothai 5 godzin 30 minut
Surat Thani 8 godzin 
Trat 5 godzin

Niesamowita Tajlandia
Bez względu na wiek oraz zainteresowania, 
Tajlandia, tajemnicza kraina pełna cudów 
natury oraz niezapomnianych przeżyć, jest
w stanie zaoferować coś dla każdego.

Broszura Niesamowita Tajlandia powstała
z myślą, by szybko i sprawnie przedstawić 
ten wyjątkowy kraj.

Zaplanuj swoją wycieczkę do Tajlandii
już dziś!

Przykładowe połączenia z Polski do Tajlandii.


