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Informatii Thailanda – The Land of Smiles  
Tara Surasurilor 

 
Thailanda este o țară budistă, cunoscută pentru climatul și vegetația tropicală, localnicii 
zâmbitori și lipsiți de griji, devoțiunea față de rege, templele decorate cu foiță de aur, vacanțe de 
vis și cea mai bună bucătărie din Asia. 
 
Retreat-ul de feminitate va avea loc în Nordul insulei Koh Samui în plină natură si aproape de 
mare. Koh Samui se află în sudul Thailandei și aproape tot anul datorită climatului călduros, 
primește mii de vizitatori.  
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- Thailandezii sunt curioși și sociabili din fire: mereu cu zâmbetul pe buze o să întrebe 

unde mergi, ce faci și vor vorbi despre tine in limba lor minunându-se de culoarea pielii 

tale, de haine, de păr tau, de hainele tale 

 

_ Thailandezii sunt copii eterni...iar arhetipul de copil interior se simte in largul sau aici. 

Sunt jucausi, pusi pe sotii, razatori si fara griji 

 

- Datorită climatului tropical,  relaxării care plutește în aer, și zâmbetele localnicilor e o 

țară unde latura Feminină receptivă, colorată, autentică se poate exprima și dezvolta. 

 

- E o țară buddhistă unde este interzis nudismul sau comportamentul inadecvat în 

temple sau in preajma statuilor lui Buddha. Daca vizitezi temple sa ai umerii acoperiti si 

fusta lunga. 

 

- Thailandezii sunt foarte pașnici și nu suportă certurile, confruntările ceea ce obligă 

străinii să fie creativi in comunicare  daca vrei sa obtii ceva in comunicarea cu lor, 

intampina orice cerere cu un Zambet larg pana la urechi 

 

- Thailandezii se conecteaza direct in ochii tai si cu zambet...inainte de orice cuvant...e 

o experienta frumoasa de a te conecta de la suflet la suflet 

 

 - Bucătăria thailandeză este EXTRAODINARĂ și vă promit că o să vă răsfățați 

simțurile. Nu se foloseste lapte de vaca, branza sau paine in bucataria lor. Acestea sunt 

inlocuite cu orezul si laptele de cocos. Fiecare fel de mancare e un mix superb de 

gusturi, texturi care iti vor deschide apetitul 

 

- Masajele cu ulei de cocos vor scoate tot stresul din tine datorită tehnicilor de presiune 

și reflexologie 

 

- Thailandezii sunt oameni care nu cunosc stresul ceea ce este molipsitor….știu să se 

bucure de ceea ce au (deși uneori nu au mult) și de fiecare zi luată ca atare 

 

- E o tara unde religia este Buddhista iar ei se ghideaza pe legea karmei – ce oferi 

aceea primesti. Nu au sentimentuld e vina, pacat, rusine....!!! ceea ce face aceasta 

cultura sa aiba atata Libertate de expresie, Acceptare si Compasiune...ca e molipsitoare 

 

-Se saluta intre iei cu mainile la piept si capul plecat intr-un gest numit WAI 

 

- De cate ori se intra intr-o casa, templu, restaurant, spa este traditional sa se lase 

papucii la usa 
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Intrarea in Regatul Thailandei.  
 
Conditii VIZA si acte necesare 
 
Pentru a intra in Regatul Thailandei Cetatenii ROMANI au nevoie de VIZA de TURIST pe care o 
puteti obtine : 

 

1. La ambasada Thailandei din Bucuresti – viza de 2 luni 

Address: 12 Vasile Conta Street, 
Sector 2, Bucharest 020953 
ROMANIA 

Required documents for Single Entry Tourist Visa visa application:  

1. Passport with validity not less than 6 months and one copy of passport. 
2. Visa application form completely filled out.  
3. Recent photograph of the applicant (3.5 x 4.5 cm.) taken within six months. The 

photograph should be glued to the form and not stapled.  
4. Evidence of travel to and from Thailand (round trip air / transportation tickets). 
5. Booking of accommodation for the entire period.  
6. Employment certificate or bank statement. 

30 EURO for Single Entry Tourist Visa 

 

La cerere va ofer dovada cazarii pe durata sederii voastre in Thailanda pentru a o 
utiliza la ambasada. 

 

Daca doresti sa stai mai mult de 15 zile in Thailanda iti recomand sa aplici pentru 
viza. 

 

Pentru a aplica la Ambasa Thailandei din Bucuresti ai nevoie de toate documentele pregatite 
inainte de vizita la ambasada. Motivul vizitei este turism (pentru a evita intrebari si iscodiri 
inutile). Dupa aplicare dureaza 3-5 zile sa primesti viza. 

 

2. La Sosire Visa on Arrival in Bangkok sau Koh Samui – viza 15 zile 
 

Required documents for Single Entry Tourist Visa visa application:  

Pentru a aplica vei avea nevoie: 
- Zambet si contact vizual plus rabdare 
- pasaport (verifica care iti este data de expirare, trebuie sa aiba minin 6 luni) (copie) 
- de 2 poze tip pasaport,  
- biletul de iesire din Thailanda in max 15 zile (printat) 



Retreat Feminitate si Rasfat 

Koh Samui Thailanda 
 
- completarea formularului (scopul vizitei – Holiday, relax) 
- Adresa Koh Samui: Baan Tai, Moo 5, 24/32, 84330, Surathani, Koh samui 

 

Procesul de aplicare dureaza cateva minute. Cu viza primita aveti de trecut check point 
(Completeaza formularul de arrival pe care il primesti in avion). 

 

Fee: 2000 baht.(sa ai si euro cu tine in caz ca nu gasesti ATM) 
 

Dupa ce coborati din avion va indreptati spre VISA ON ARRIVAL DESK si completati formularul 
si atasati documentele.  

Vei putea schimba euro pentru a avea cei 2000 baht pentru a aplica. 

 

Dupa ce primesti Visa on Arriva e necesar sa treci se serviciu de imigrare si vei cimpleta 
formularul pe care il primesti in avion. Dupa veti merge la Bagaje Claim sa va luati bagajele. 

 

 
Transportul cu avionul spre Thailanda OPTIUNI 
 
Zborul spre Thailanda poate fi intre 12 si 18 ore si daca ajungeti in Thailanda va recomand sa 
stati mai multe zile inainte sau dupa retreat, si sa nu fugiti repede la nebunia vietii de oras. 
 
Daca nu esti obisnuita sa calatoresti mult poti sa te opresti si o noapte in Bangkok. Sunt multe 
hoteluri la preturi fff ok pe langa aeroport care au inclus in pret si transferurile de la si la 
aeroport. Macar asa poti ajunge pe 30 sept si avea o noapte de odihna iar pe 1 la pranz sa iei 
avionul spre insula. 
 
In Bangkok te poti opri 2 - 3 zile dupa retreat pentru vizite palate regale, shopping de haine 
colorate, uleiuri si alte minuni. 
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In Koh Samui poti alege sa petreci cateva zile dupa retreat pentru Relaxare si spa, aventuri, 
descoperire natura. 
 
Avem pregatite pentru tine cateva sugestii de pachete Spa /Jungle si Nature  care sunt extra. 
 
Ai câteva variante să ajungi din Europa în Thailanda: 
 

1. Poti veni direct cu ThaiAirways, AirFrance din Paris, Londra. Poți verifica dacă au 
promoții. 

 
2. Poți zbura cu 1 escală din București/Budapesta cu companii precum Qatar, Austrian 

Airlines, AirFrance, Emirates, Swiss, Turkish etc pentru prețuri în jur de 500-700 euro 
dus întors minim.  
 

Îți recomand să verifici cu motorul de comparare www.kayak.com variantele de zbor și 
preț. 

 

Transportul cu avionul intern in Thailanda 
 
Daca gasesti o oferta buna poti zbura Europa – Koh Samui sau Europa – Bangkok 
 
 
Bangkok este capitala Thailandei și de acolo poți ajunge pe insula Koh Samui cu 2 variante în 
funcție de timpul și bugetul tău: 
 
 

 
 

1. Varianta rapidă 1h cu avionul  
Compania Bangkok Airways zboară de pe 

aeroportul internațional direct pe insulă.  
 
 
  

------- ----------------Cod aeroport koh Samui USM 
 

Rapid, eficient însă e nevoie sa cumperi 
biletul din timp. Se pot face schimbari 

gratuite la bilet de nume ora sau 
dataWebsite – www.bangkokair.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kayak.com/
http://www.bangkokair.com/
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2. Varianta ieftină (avion+bus+vapor) 
 
Compania AirAsia, Nok Air sau LionAir zboara de pe aeroportul low cost Don Mueng (e diferit 
de cel de sosire din Europa) spre Shurathani, care e un mic oras.  
 
Cod aeroport Surathani - URT 
 
Din Surathani vei lua un bus 1h + vapor 1.30 până pe Koh Samui. Aprox 6-8 h de calatorie. 
 
Nota:  
e posibil sa ai restrictii la kg bagaj. Sa calculezi cate te va costa extra 
bagaj+taxi+ferry+bus+oboseala sa vezi daca vrei sa merita sa salvezi 40 de euro sau nu 
Cand faci booking-ul iti sugerez sa iti cumperi biletul care are inclus ferry+bus si transfer hotel 

 

 
 

Bangkok  
 
Pentru a ajunge in ORAS - Bangkok din Aeroport puteti lua metro-ul daca e in zona hotelului 
sau puteti lua TAXI-ul. 

 

Pt taxi urmati semnele si indicatiile. NEAPARAT sa aveti adresa hotelului printata cu adresa in 
Thailandeza+ telefon receptie si harta google ca sa stiti unde mergeti si sa puteti arata soferului 
chiar daca el nu vb engleza!! 

Taxiu-urile de la aeroport vor folosi ceas deci nu va va costa ff mult.  
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Bangkok e un oras al contrastelor si diversitatii si puteti avea parte de multe noi Experiente. 

 

Va recomand cateva: 

- Negociati!!! Thailanda e o tara unde totul se poate negocia..De obicei nu sunt preturi afisate iar 

cand sunt oricum se poate negocia. Si aici e farmecul... 

 

- Cazare. Binecuvantata fie Asia unde hotelurile de 4 si 5 stele sunt accesibile tuturor...Va 

recomand sa dati un search pe agoda sau booking doar pt hoteluri cu 4 si 5 stele si veti gasi multe 

optiuni. 

Va recomand ca si zona Silom iar cand va luati hotelul sa fiti aproape de SkyTrain ca sa calatoriti 

usor. 

 

- Taxi-uri. In bangkok exista taxiuri cu aparat meter care sunt foarte ieftin ca si tarif insa de cele 

mai multe ori nu e folosit si apoi vine tocmeala. Ca sa nu te enervezi iti recomand sa comanzi la 

hotel taxi cu meter sau sa iti instalezi aplicatia Grab de pe care poti comanda taxi - un fel de 

uber local. 

 

- SkyTrain e foarte util si te duce la multe centre de vizitat sau de shopping. O cartela de 24h e 1 

euro. 

 

- Tuk – tuk ride. E un mijloc de transport ff misto si fun, pentru ca e rapid, e deschis. Sunt cateva 

care au si difuzoare cu muzica de club. E mai scump decat taxiurile insa merita. 

 

- Mancat mult si bine Thai Food...care poate fi ceruta si putin sau deloc picant. Multe optiuni 

vegetariene sau cu fructe de mare: o Bucatarie Delicioasa!!!! 

 

- Shopping: Chatuchak market doar in week-end & Platinium shopping mall in fiecare zi intre 

10-18 (pt shopping va rog sa comentati si va pot da detalii in functie de ce vreti sa va cumparati) 

Platinium e un Mecca pt shopping si preturi minunate: haine femei, barbati, copiii, suveniruri, 

bijuterii, genti din piele, multe produse copiate...tot ce vrei!! 

 

- Cruise on the small canals Klongs. Bangkok e un oras cu multe canale printre stradute si 

cladiri. E un mijloc tare fain de a cunoaste orasul si a vizita temple 

 

- Ayuttaya trip. Oras istoric infara Bangkok-ului 

 

- Temples visit: Grand Palace si alte Temples on the Rivers. Neaparat!!! Wat = temple 
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- China Town (tea, herbs, shopping) 

 

- Khaosan Road for beers and shopping 

 

- Sunset cruise on Chaopraya River 

 

- Thai Massage in a nice Spa 

 

- Party night time on Sukhumvit Soi 11 Oscar Bar, Sugar hip hop.  

Sunt optiuni faine si pt cina Roof Top Nest de la Fenix hotel - preturi bune si atmosfera ok sau 

sau Chilli Culture Thai - mancare traditionala si foarte yammy 

 

- Statues and souvenirs. Puteti cumpara statui si Buddha insa de transportat doar in bagajul de 

cala. Va pot da detalii pt adrese magazin 

 

- Cum va spuneam Bangkok e un oras al contrastelor...Puteti vizita the Red District: varianta 

gentle e in Silom night market cu multe baruri in jur unde pur si simplu puteti avea o bautura. 

Sau varianta hard core Nana Plaza sau Patpong street. Daca sunteti curioase sa vedeti cum arata 

un lady boy (barbati transformati in femei care uneori inca isi pastreaza penisurile) Bangkok e o 

experienta 

 

- Dinner or Drinks @Vertigo or Sirocco roof top of Lebua Hotel. Vederi minunate!! Verificati 

preturile ca poate sa fie un buget prea ridicat pentru voi. si tinuta daca este necesara. 

 

Mai multe  - 

http://www.visitacity.com/en/bangkok?gclid=Cj0KEQiA5IHEBRCLr_PZvq2_6qcBEiQAL4cQ0

6fHq0rJsaiOzWrsqOiF0PV4THtJ5itHvYPF56WDd7UaAvg-8P8HAQ  
 

Utile 
 

Daca doriti sa stati cateva zile dupa, sa va luati o nuca de cocos pe plaja, un cocktail cand iesiti 
in oras, dulciuri sau ce va mai pofteste cand iesim la shopping in oras aveti nevoie de cash... 

- Daca doriti sa luati bani de la ATM maximum care se poate luat intr-o zi e de 20,000 thai baht 
pentru care platiti taxa de 200 ron in thailanda si veti avea comision si la banca din tara voastra. 
Daca alegeti sa folositi cardul necesar sa discutati cu banca si sa va schimbati limita, sa puteti 
lua 20,000 thai baht intr-o singura zi. 

Cu cardul se poate plati la hoteluri, in mall-uri si in cateva restaurante fancy, restul este de 
obicei cash... 

- Daca veniti cu euro/dollari la voi atunci cand schimbati banii va recomand sa va uitati la mai 
multe schimburi valutare ale bancii. Cursul valutar fluctueaza putin de la o banca la alta. 

 

http://www.visitacity.com/en/bangkok?gclid=Cj0KEQiA5IHEBRCLr_PZvq2_6qcBEiQAL4cQ06fHq0rJsaiOzWrsqOiF0PV4THtJ5itHvYPF56WDd7UaAvg-8P8HAQ
http://www.visitacity.com/en/bangkok?gclid=Cj0KEQiA5IHEBRCLr_PZvq2_6qcBEiQAL4cQ06fHq0rJsaiOzWrsqOiF0PV4THtJ5itHvYPF56WDd7UaAvg-8P8HAQ

