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CO SPAKOWAĆ?

Ubrania: lekkie, jasne, jedna para długich

przewiewnych spodni, choć jeden długi

rękaw - w razie zbyt długiej ekspozycji na

słońcu lub wieczornego chłodu, 2 stroje

kąpielowe, sandały lub klapki, jedna para

zakrytych butów na skuter,rower albo do

dżungli 

 

Dla pań: chusta, długie lekkie sukienki,

długi rękaw - w azji środki komunikacji są

bardzo mocno klimatyzowane, więc w

pociągu lub samolocie może być zimno.

 

Inne: ręcznik szybkoschnący, okulary

przeciwsłoneczne, kapelusz słomkowy lub

czapka, mały plecak na wycieczki, krem do

opalania

 

Apteki są powrzechne dostępne w

Tajlandii, ale zalecam apteczkowe

minimum: tabletki przeciwbólowe,

przeciwzapalne, od bólu gardła, kilka

plastrów i nasączone chusteczki do

odkażania ran i otarć. Żel dezynfekujący do

rąk. Jeśli macie schorzenia lub na coś

chorujecie nie zapomnijcie ich wziąć ze

sobą. 
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BAGAŻ

Najlepiej ograniczyć duży bagaż do 15-20

kg i nie szaleć z gabarytymi: wyobraźcie

sobie, że musicie z nim jechać w

publicznym środku transportu przez

godzinę w godzinach szczytu! Najlepiej

spakować się w plecak (mogą też być torby

na kółkach). Walizka może być

problematyczna w taksówkach, busach,

pociągach, czy małych łodziach. 

 

Tutaj znajdziecie dokładne informacje jak

 się pakuję na kilkumiesięczne lub

kilkutygodniowe wyjazdy:

 

Mój artykuł: 

LINK

 

 

Mój post na FB:

LINK
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UWAGA!

Jeśli nadajecie bagaż pamiętajcie aby

zachować do samego końca wycinek biletu

z najlejką z nr bagażu. Jest niezbędna w

przypadku zagubienia bagażu.

https://podroze.dziennik.pl/swiat/artykuly/598234,jak-sie-spakowac-w-podroz-do-azji-turystyka.html?fbclid=IwAR1o-Xn9Hbg_QjF5ZxB6F_PZbiR1Joysh7grKQ4hZSD45BtHNXwE2nS99HE
https://www.facebook.com/conscious.traveler.profile/posts/290522568312417
https://www.facebook.com/conscious.traveler.profile/
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PIENIĄDZE NA MIEJSCU

Na osobiste wydatki warto wziąć USD

(wydawane po 2006 roku) jak i EUR.

Pierwszego dnia możesz wymienić ja na

lotnisku w Bangkoku lub w katorze w każdej

z dzielnic Bangkoku. 

 

W Tajlandii bankomaty są łatwo dostępne (z

wyjątkiem niektórych wysp), ale naliczana

jest jednorazowa opłata za wybranie

pieniędzy ok. 20 PLN. Polecam korzystanie

z aplikacji i karty płatnieczej Revolut. Dzięki

niej możecie łatwo wymieniać i wybierać

pieniądze bez żadnych opłat

manipulacyjnych.

 

 

Nie ma szczepień obowiązkowych do

Tajlandii. Natomiast zalecane przez GIS

znajdziecie tutaj:

LINK

 

SZCZEPIENIA
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WIZA I ARRIVAL CARD

Polacy nie potrzebują wizy wiazdowej do

Tajlandii. Wiza wystawiana jest na lotnisku.

Po przylocie na lotnisku w Bangkoku każdy 

kierowany jest do Wydziału Imigracyjnego i

tam wbijana jest wiza na 30 dni. 

 

UWAGA! Pamiętajcie aby zabrać 2 części

wniosku wizowego DEPARTURE CARD,

którą odda Wam urzędnik (czasem zszywa

ją z paszportem). Trzeba ją mieć przy

odprawie powrotnej do kraju. i wybierać

pieniądze bez żadnych opłat

manipulacyjnych.

 

 

Warto zakupić na lotnisku lokalną kartę

SIM. Będziemy mieli możliwość używania

internetu na terenie całej Tajlandii, co

ułatwi Wam podróżowanie. Taki koszt nie

przekroczy 50 PLN za 2 tygodnie.

 

Polecam zainstalować aplikację do

zamawiania taxi - Grab. Działa ona w

więszości krajów Azji Południowo -

Wschodniej. Dzięki temu mamy pewność, że

żaden kierowca nas nie oszuka i dojedziemy

do celu.

KARTA SIM I TAXI
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KLIMAT

W Tajlandii można wyróźnić 3 pory roku:

-

pora gorąca  (marzec - maj) - bez

deszczu, bardzo gorąco (35C-40C)

pora deszczowa (czerwiec - październik)

- deszcze prawie codziennie przez

godzinę lub dwie, albo przez kilka godzin

w nocy

pora chłodna (listopad - luty) niewielkie

opady deszczu, nieco chłodniej (30C)

 

 

Od lipca do końca września doskonała

pogoda panuje na wyspach znajdujących

się po stronie zatoki Syjamskiej: Koh Samui,

Phangan, Tao. Jest to najlpeszy okres do

wypoczynku. Za to wyspy leżące po stronie

Morza Andamańskiego charakteryzują się

bardzo ciepły klimatem sprzyjającym

wypoczynkowi nawet w czasie pory

chłodnej i deszczowej. Klimat jest bardzo

przyjemny z uwagi na bujną tropikalną

roślinność oraz morskie wiatry.

 

Najlepszą porą na podróż do Tajlandii są

miesiące od listopada do kwietnia.

Jednakże największą zaletą okresu od maja

do października są niższe ceny hoteli oraz

mniejsza ilość turystów.
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WARTO WIEDZIEĆ  PRZED

WYJAZDEM!

Nie dotykamy głów Tajów, gdyż głowę

obdarza się w tym kraju wyjątkowym

szacunkiem

 

Siedząc w świątyni, nie kieruj stóp w stronę

Buddy, tylko przeciwną

 

Przed wejściem do świątyni ściągaj buty

 

Wszystko załatwiamy ze spokojem. Choć

czasem jest to trudne, wybuchy gniewu

uważane są jako nieuprzejme. Krzykiem nic

nie zdziałamy.

 

Nie obrażaj wizerunku króla i rodziny

królewskiej oraz nie wypowiadaj się w

sposób lekceważący wobec nich. Tajowie

bardzo poważnie traktują swoją główę kraju.

 

Najlepszą porą na podróż do Tajlandii są

miesiące od listopada do kwietnia

 

Religią państwa jest buddyzm. Wg Tajów

życie składa się ze zdobywania karmy oraz

przechodzenia kolejnych reinkarnacji.

 

Kuchnia tajska jest jedną z lepszych w

świecie. Różnorodność, bogactwo smaku i

cena to główne zalety.

 

Nie pijemy wody z kranu, a przed kupnem

wody w butelce sprawdzić dokładnie czy

butelka nie była napełniana po raz drugi.

NA KONIEC

 

 



NA PODRÓŻACH ZJADŁEM ZĘBY,

DLATEGO JEŚLI MASZ JAKIŚ

POMYSŁ NA WYJAZD, ALE NIE

WIESZ GDZIE ZACZĄĆ JEGO

PLANOWANIE, CHĘTNIE CI

POMOGĘ!

P L A N  A L B O  K O N S U L T A C J E ?

Pomogę  Ci  ułożyć  plan  tripa .  Doradzę

Ci ,  które  elementy  Twojego  pomysłu  są

wykonalne ,  a  które  nie .  Spędziłem  lata ,

poznając  świat ,  więc  chętnie  podzielę

się  z  Tobą  moją  wiedzą  i

doświadczeniem !



PLAN NA WYMARZONE

WAKACJE

 

DLA KOGO?

JAK TO DZIAŁA?

NAPISZ DO MNIE!

Podróż  w  grupie  to  nie  Twoja  bajka

 

Albo  to  Twoja  bajka,  masz  ekipę  i

potrzebujecie  pomocy  w  planowaniu

 

Brakuje  Ci  pomysłu  gdzie  co  i  jak?

 

Wiesz  gdzie  chcesz  jechać,  ale

potrzebujesz  konsultacji  i  rekomendacji

Kontaktujesz  się  ze  mną

 

Określam  ile  czasu  muszę  poświęcić

na  Twój  projekt,  więc  z  góry  wiesz  ile

zapłacisz

 

Ustalamy  wspólnie  formę  kontaktu

podczas  konsultacji  (mail,  telefon,

video  chat)

W  uzgodnionym  czasie  otrzymuejsz

swój  plan

Wojciech Jurojć - Conscious
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Email: wojciechjurojc@gmail.com

Tel: 516 404 970

 

FB: @conscious.traveler.profile

IG: @conscious.traveler


