
 
 

Tropikalne żagle w Tajlandii 

 

 Tajlandia i jacht! Czy takie połączenie nie brzmi cudownie?  Właśnie dlatego 

postanowiliśmy pójść krok dalej i zamienić marzenia w cudowne cele. 

Zapraszamy na rejs po najurokliwszych zakątkach Morza Andamańskiego – Tajlandii. 

UWAGA! 

W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do 20 listopada 2018, rejs 
nie odbędzie się. 
 
Termin:  17 II 2019 – 24 II 2019 

 

Plan rejsu 

Na jachcie „zaokrętowujemy się” w Marinie Phuket 17 lutego i już tego samego 

dnia wyruszamy w poszukiwaniu najbardziej urokliwych wysepek. Jest ich tam 

mnóstwo i wszystkie znajdują się w niewielkich odległościach co pozwala każdego 

dnia bez pośpiechu odwiedzić 2 – 3 ciekawe miejsca. Na naszej trasie na pewno 

nie zabraknie czasu na odwiedzenie: 

 Koh Hong Island,   

 James Bond Island, 

 Koh Lanta, 

 Koh Muk (Emerald Cave !) – Hidden Beach,   

 Koh Rok,  

 Phi Phi Don,  

 Phi Phi Lee,  

 Koh Khai Nok,  

 Khai Nai Island, 

 Koh Phanak,  

oraz wile innych urokliwych miejsc na półwyspach Phuket i Krabi.  



 
 

 

 

Mimo, że wiele z tych nazw nic Wam jeszcze nie mówi, polecamy wstukać 

w Google,  a przekonacie się, że czekają nas nieziemskie widoki.  

 

Jachty 

 Wypływamy w rejs nowoczesnym nowiutkim katamaranem Nautitech 40.  

Na jachcie będzie pływało i mieszkało 8 -12 pozytywnie zakręconych osób. Jacht ten 

jest „pływającym hotelem” i posiada na wyposażeniu wszystko co potrzebne w życiu 

codziennym m.in. kuchenka gazowa, piekarnik, lodówka, naczynia, sztućce, pościel 

oraz toalety z prysznicami. Dodatkowo, jacht wyposażony jest w odsalarkę wody, 

co jest bardzo rzadkim standardem, a znacząco zwiększa komfort.  

 

 



 
 

 

 

Organizacja 

Każdego dnia będziemy odwiedzali wg założonego wcześniej planu miejsca 

zakreślone naszej mapie. Będzie czas na kąpiele w urokliwych zatokach i zejścia na ląd 

(zazwyczaj lądem będzie odwiedzania wyspa).  Część z posiłków będziemy przyrządzać 

na jachcie z wcześniej zakupionych produktów, a część na lądzie kosztując specjałów 

tajskiej kuchni. Wieczorami w turystycznych miasteczkach, takich jak Kho Phi Phi, 

Phuket, czy Krabi tętni życie pełne atrakcji przygotowanych dla turystów, dlatego 

nasze nocne postoje będziemy planowali tak, aby cześć z nich spędzić blisko 

turystycznych ośrodków, a część z dala od nich aby obcować jedynie z piękną naturą. 

Aby uczestniczyć w rejsie nie musisz być żeglarzem. Nasz sternik będzie 

potrzebował pomocy załogi (czyli Waszej) przy prowadzeniu jachtu, ale nikt nie 

zostanie „rzucony na głęboką wodę” – nauczycie się niezbędnych czynności w praktyce 

– żeglarskiego bakcyla łapie się bardzo łatwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Koszt

2800 zł* 3000zł/3100 zł** 3300zł:  

 

 miejsce na jachcie 

 opieka wykwalifikowanego sternika 

 wyjazdowa „odjazdowa” koszulka lub 

inny odjazdowy „gadżet” 

*Wymagana wpłata zaliczki 1000 zł do 20 

listopada, miejsce w kajucie pojedyńczej 

100 € (~4200 THB) kasa jachtowa, 

zawiera: 

 składkę na wspólne zakupy 

 opłaty za postoje  

 koszty paliwa do jachtu 

 

Kasa jachtowa zbierana jest na miejscu 
i rozliczana wg wydatków 

**Wymagana wpłata zaliczki 1000 zł do 

20 listopada, miejsce w kajucie podwójnej  

 

Koszty nie zawierają: 

 kosztów transportu do i z Tajlandii  

 zwrotnej kaucji (100€/os.) – płatne na miejscu 

 opłaty klimatycznej– płatne na miejscu 

 biletów wstępu do parków narodowych i odwiedzanych atrakcji 

 ubezpieczenia turystycznego 

 alkoholu 
 

 

Co po za rejsem? 

 

 Najrozsądniejszym i rekomendowanym przez Nas sposobem na najlepsze 

wykorzystanie pobytu w Tajlandii, jest przedłużenie pobytu po lub przed rejsem 

i udanie się na wycieczkę w głąb tego radosnego kraju. Polecamy odwiedziny miast 

na północy jak Chiang Mai, Chiang Rai, gdzie można zorganizować 2-3 dniową 

wycieczkę z przewodnikiem po dżungli, zwiedzić tajskie świątynie, spróbować 

górskiego raftingu czy też odwiedzić słoniowe safari. Fanom rozrywkowego życia 

nocnego polecamy wizytę w mieście Pattaya lub też spędzenie kilku dni w Bangkoku. 

Najwygodniejszym i względnie tanim sposobem przemieszczania się z jednego krańca 

kraju na drugi jest skorzystanie z lokalnych linii lotniczych m.in. AirAsia, Tai Lion Air, 

Nok Air. 

Północna część Tajlandii jest o wiele tańsza niż część południowa. Korzystając 

ze znanych aplikacji do rezerwacji noclegów np. booking.com, można znaleźć oferty 

za około 50-60 zł za pokój dwuosobowy. Bez względu na miejsce w które się udacie, 

domeną Tajlandii są wszechobecne salony masażu, gdzie w cenie około 30 zł można 

poczuć się jak raju. 

Alternetywą dla wycieczki w głąb Tajlandii może być także wizyta w sąsiedniej 

Kambodży lub Wietnamie. 

 

 

 



 
 

 

 

Transport do Tajlandii 

 

 Najwygodniejszym sposobem na dotarcie do Tajlandii dla mieszkańców Polski 

są loty linią Qatar Airways do Bangkoku lub Phuket, z przesiadką w Doha. Koszty 

biletów na luty mają względnie stałą cenę wahającą się 2200-2500 zł w dwie strony. 

Można szukać także przelotów rosyjskim Aeroflotem z przesiadką w Moskwie 

lub ukraińskimi liniami lotniczymi z przesiadką w Kijowie. Czasem pojawiają się 

naprawdę dobre okazje. Warto rozważyć także ofertę niskobudżetowego Norvegiana, 

z przesiadką w Oslo. 

 

 

Organizator 

 

Paweł Mikołajek 

 

Jachtowy sternik morski 

Motorowodny sternik morski 

Radiooperator SRC 

 

Tel. 507-969-057 

pawel@sailingweek.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SailingWeek.pl 

fb.com/Sailing.Week.14 

 

http://www.sailingweek.pl/

