
 
 

ILE KOSZTUJĄ BILETY NA POSZCZEGÓLNE KONTYNENTY? 
 

Oto orientacyjne ceny tam i z powrotem na główne lotniska. Te ceny nie są wyrocznią, natomiast ja 

dysponując elastycznością czasową, nie zapłaciłbym więcej za bilet: 

 

Europa - 500 zł 

Azja/Afryka/Ameryka Pn i Pd - 2.000 zł 

Australia - 3.000 zł 

Loty dookoła świata - 4.000 zł 

 

Stron pomagających wyszukać tanie połączenia jest mnóstwo, ja polecam:  

 fly4free.pl 

 loter.pl   

 skyscanner.pl 

 

CIEKAWOSTKI: przykładowe bardzo tanie loty z Polski lub najbliższej okolicy – Wietnam 499 zł, Kenia 

997 zł, Tunezja 99 zł; Japonia z Pragi 273 zł; ale takie perełki pojawiają się bardzo rzadko. 

 

RADY: elastyczność, unikanie tzw. wysokiego sezonu, polubienie przesiadek i lotów łączonych, które 

można wykorzystać na zwiedzanie miejsca tranzytu lub czytanie książki bądź słuchanie audiobooka. 

PRAKTYCZNE PORADY ZAWSZE I WSZĘDZIE: 
1) Podróżuj z jak najmniejszym bagażem. 

2) Bądź elastyczny co do terminu, destynacji, jedzenia, środka transportu i …pogody. 

3) Używaj lokalnej karty SIM. 

4) Używaj tanich kart płatniczych, bez przewalutowań. 

5) Są różne przewodniki, kwestia gustu - ja polecam Lonely Planet. 

6) Praktyczne zabezpieczenie przed kieszonkowcami – zapinaj kieszenie na… agrafki.  

7) Unikaj alkoholu, używek i zbyt miłych, atrakcyjnych tubylców płci przeciwnej. 

8) Traktuj potencjalne niedogodności z przymrużeniem oka, nie oceniaj lokalnych zwyczajów i 

ludzi swoją miarą. 

9) Ogranicz robienie zdjęć.  

10) Odłóż komórkę i „nie updatuj” wszystkich swoich kontaktów na fejsie gdzie jesteś i co robisz. 



 
 

MINI EMERYTURA W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

 

DATY  

18 luty – 15 listopada 2016 

 

KRAJE 

Tajlandia 3x, Malezja 3x, Singapur, Indonezja 2x, Filipiny, Korea Południowa, Wietnam, Kambodża, 

Laos, Birma, Brunei 

 

KOSZTY 

Wszystkie koszty wyliczone NA OSOBĘ, przy dwóch osobach podróżujących. Obejmują wszystkie 

możliwe kategorie, łącznie z zakupem małego laptopa przed wyjazdem i przygotowaniami. Obejmują 

też np. prezenty świąteczne czy nurkowanie. To nie są opcje z założenia najtańsze – starałem się używać 

strategii ‘value for money’, tzn. wybierać opcje dające dobry stosunek jakości do ceny, szczególnie 

jeżeli chodzi o noclegi i posiłki.  W wersji bardzo oszczędnej i bez intensywnego podróżowania po 

regionie, koszt 9 miesięcznej podróży mógłby być o 50% niższy. 

 

Wszystkie wydatki notowane bardzo skrupulatnie, przy pomocy aplikacji CoinKeeper: 

  KATEGORIA CENA / os. KOMENTARZ 

1 dolot do / z Bangkoku 1,911 zł   

2 transport lotniczy w Azji 3,053 zł 19x, średnio 161zł 

3 transport lądowy i morski w Azji 4,080 zł   

4 noclegi 8,295 zł 250x, średnio 33zł/os. 

5 jedzenie 'na mieście' 5,487 zł 
500 posiłków/os., średnio 
11zł 

6 zakupy spożywcze i chemiczne 2,136 zł   

7 bilety wstępów 1,699 zł   

8 zdrowie i relaks 1,466 zł 
głównie masaże na Bali 
20zł/h 

9 prezenty 899 zł w tym na Gwiazdkę 

10 ubrania 851 zł bielizna, szorty, t-shirty, buty 

11 wizy 714 zł   

12 nurkowanie 2,157 zł 2 certyfikaty, 17 nurkowań 

13 pozostałe 1,385 zł   

14 przygotowania 1,850 zł imprezy pożegnalne + laptop 

  suma 35,983 zł   

  miesięcznie na osobę 3,998 zł   

  dziennie na osobę 133 zł   
 



 
 

DOLOT I TRANSPORT LOTNICZY W AZJI 

 

Dla ciekawych link do wszystkich biletów lotniczych znajduje się tutaj; bilety kupowane online, na 

bieżąco w miarę rozwoju sytuacji; najbardziej egzotyczny był lot liniami Mann Yadanarpon Airlines z 

Kentung do Heho w Birmie; najtańszy lot tylko 34 zł z Kota Kinabalu do Tawau na Borneo. 

 

 

TRANSPORT LĄDOWY I MORSKI W AZJI 

 

Nie ma uniwersalnej rady na wszystkie kraje. Polecam używanie lokalnych środków transportu – 

autobusów, pociągów, promów, a w miastach opanowanie zasad transportu publicznego jest też 

fajnym doświadczeniem. W Wietnamie są wygodne autobusy nocne z łóżkami – z tych często 

korzystałem, ale bardziej dla zaoszczędzenia czasu niż pieniędzy; 

 

Według mnie przemieszczanie sie z miejsca na miejsce, jest doświadczeniem samym w sobie. Na 

Filipinach często podróżuje się na dachach tzw. jeepneys (lokalne minibusy) – super przeżycie 

zwłaszcza w górach. 

 

Taksówki nie są drogie, w niektórych miastach jest Uber – ale z założenia unikam taxi. Unikam też 

zorganizowanych wycieczek – mi wycieczka zorganizowana samodzielnie smakuje lepiej; ale nie jestem 

w tym zbyt radykalny – czasem wycieczki zorganizowane są znacznie prostsze i tańsze, szczególnie w 

Wietnamie. 

 

W Azji Pd-Wschodniej najlepszym wg mnie środkiem transportu jest skuter. Kiedyś pożyczałem 

bardzo porządny pojazd Honda Scoopy na Bali na miesiąc, koszt wyniósł … 7 zł na dobę do podziału na 

2 osoby. Paliwo jest ok. 50% tańsze niż w Polsce, więc koszt podróży skuterem jest niewyobrażalnie 

niski. W innych krajach skuter kosztuje maksymalnie 20-30zł na dobę; w różnych krajach wypożyczyłem 

18 skuterów. 

 

Czasem warto pomyśleć o transporcie nocnym – aby zaoszczędzić na noclegu, ale raczej nie warto 

podporządkowywać swoich planów pod ten pomysł, szczególnie w Azji, gdzie jest stosunkowo tanio.  

 

https://www.dropbox.com/s/m5hrjlr2n10hg1v/AsiaTrip%20cost.xlsx?dl=0


 
 

Czasem fajnym przeżyciem są promy; szczególnie miło wspominam podróż z Bali na Lombok w 

Indonezji – zamiast spać w kabinie, wybraliśmy spanie na materacu na pokładzie pod gołym niebem; 

wolny, lokalny, nocny prom kosztował 20zł; szybka turystyczna łódź w ciągu dnia – 160 zł 

 

Rady w skrócie: traktuj podróż lokalnym środkiem transportu jako doświadczenie samo w sobie; 

używaj komunikacji publicznej – doskonały sposób na zbliżenie się do mieszkańców; i nie planuj za 

wiele – zawsze znajdzie się jakiś transport.  

 

 

NOCLEGI 

 

Średnia cena noclegu wyniosła 33 zł na osobę. Na tę cenę składały się różne typy hoteli, ale generalnie 

było to spanie komfortowe (w hostelach w salach wieloosobowych spędziliśmy tylko 2 noce w 

Singapurze). Najczęściej były to lokalne pensjonaty i hoteliki, ale około 15 noclegów było w luksusie 

typu Kempinski czy Pullmann – korzystaliśmy z promocji hoteli 4* i 5*. Na Bali przez 2 miesiące 

wynajmowaliśmy bardzo prosty i uroczy domek na polach ryżowych na północ od miejscowości Ubud 

z widokiem na wulkany (koszt 50zł / doba). 

 

Podstawowe źródło informacji to booking.com i agoda.com + przewodnik Lonely Planet dla miejsc, w 

których nie ma Internetu; a często nocleg znajdował się sam po drodze. 

 

Rady w skrócie: w Azji Południowo – Wschodniej spanie w komfortowych warunkach jest znacznie 

tańsze niż w Polsce;  warto zabukować pierwszą noc przez booking.com, a potem po przyjeździe 

rozejrzeć się po okolicy i znaleźć lokum na dłużej, wynegocjować lepszą cenę z obecnym właścicielem 

albo wynająć domek. 

 

JEDZENIE „NA MIEŚCIE” 

 

Jestem ogromnym zwolennikiem tzw. street food. Azja Południowo – Wschodnia ma wiele do 

zaoferowania w tym temacie; najlepszym chyba krajem pod tym względem jest Malezja – w tym 

państwie przenikają się kuchnie: chińska, malajska i indyjska, tworząc wspaniałą mieszankę kulinarną. 

A w Malezji jedzenie ‘na mieście’ jest czymś tak powszechnym, że jadłodajnie znajdują się dosłownie 

wszędzie, otwarte od wczesnego ranka do późnej nocy. 

  



 
 

Średni koszt posiłku wyniósł 11 zł / osobę; można wydać znacznie mniej – ale często posiłki były bardzo 

atrakcyjne i np. towarzyszyły im owocowe koktajle; radzę unikać alkoholu – często jest to element obcy 

w kulturze danego kraju (Malezja, Indonezja), a ceny są stosunkowo wyższe niż jedzenia. 

Ale są wyjątki - dla ciekawskich -  w Wietnamie można wypić chyba najtańsze piwo na świecie – kufelek 

za 70 groszy. Z kolei na Filipinach – całkiem przyzwoity rum – 8 zł za litrową butelkę… 

 

Po przyjeździe do danego miejsca, warto poczytać przewodnik Lonely Planet oraz tripadvisor.com, w 

których polecane są najatrakcyjniejsze miejsca na posiłek; a czasem pochodzić, powąchać, popatrzeć… 

 

Rady w skrócie: W Azji Południowo – Wschodniej jedzenie jest znacznie tańsze niż w Polsce. „Street 

food” króluje, czasem warto skusić się na lepsze restauracje, ale to lokalne restauracyjki pomagają 

zbliżyć się do mieszkańców. Cena posiłków ‘na mieście’ jest często niższa niż gotowanie samemu. 

 

ZAKUPY CHEMICZNE I SPOŻYWCZE 

 

Ceny w sklepach różnią się mocno w zależności od kraju, ale ceny są umiarkowane. Wszędzie nabiał 

jest bardzo drogi, ale też np. jabłka to dobro luksusowe (cena jabłek nawet 10-20 zł za kilogram!). We 

wszystkich krajach można kupić (prawie) wszystko, ale warto się zastanowić, czy warto na 2 plasterki 

sera wydać tyle, co na kilogram mango albo ananasa. Po przyjeździe do danego kraju warto przejść się 

po kilku marketach i zobaczyć, co w danym kraju ma atrakcyjne ceny. 

 

BILETY WSTĘPÓW 

 

Wszędzie ceny umiarkowane lub niskie, wysokie tylko w Singapurze i Korei 

 

ZDROWIE I RELAKS 

 

Z usług lekarze korzystaliśmy 3x (w Krabi w Tajlandii, Jakarcie w Indonezji i w małym miasteczku na 

Filipinach); koszt był niewielki, pokryty zresztą przez ubezpieczenie. Relaks to głównie masaże; na Bali 

godzinny masaż w dobrych warunkach, czasem połączony z innymi zabiegami, kosztował 20-25zł/h, 

choć były i tańsze i oczywiście droższe opcje. 

 


