
 

Samui Elephant Sanctuary 

Půldenní výlet | Od 10: 00 do 14
v ceně | Doprava v klimatizovaném
vyžádání |  

 Samui Elephant Sanctuary je nově otevřená záchranná stanice pro slony. Jsou tu 

sloni kteří byli zachráněni od těžké práce a turistických a

přirozeném prostředí, věnují se jim odborníci a léčí jejich neduhy, kterých za celý 

jejich smutný život nastrádali dost. 

 Slonům je totiž 50 a více let a celý život pracovali v těžebním průmyslu a posléze 

se na nich vozili turisté.

 Kdo by rád viděl slony, nakrmil je, vyfotografoval se s nimi, poslechl si zajímavé 

informace a hlavně přispěl na dobrou věc, měl by navštívit toto místo na Samui. 

 Vstupné stojí 3000 Baht, vykoupit slona z otroctví totiž stojí dost peněz. V ceně je 

však transfer, oběd, občerstvení a fotografie jsou zdarma

 Za ježdění na slonovi dají lidé běžně 1500, k tomu je třeba připočítat dopravu, 

fotografování se slonem a pokud přičteme i oběd, který je u Sanctuary v ceně, 

jsme na částce 2600-

Sanctuary opravdu minimální rozdíl.

 Nebudete litovat! V minulosti jsme ježdění na slonech zařazovali do programu 

výletu.Teď už tomu tak není a doporučujeme toto místo Samui Elephant 

Sanctuar, které se řadí mezi špičku v

zakladatelka obdržela mnoho ocenění, jako například státní vyznamenání 

Francouzské Republiky.

Cena výletu:  

o Bez ohledu na počet osob

 Oběd, voda a drobné občerstvení v

 

 

 

 

 
 

Samui Elephant Sanctuary – opravdoví sloní záchranná stanice 

00 do 14:00 nebo od 14:00 do 18:00 | Oběd v ceně 
klimatizovaném voze | 1 - 100 osob | Den plný zážitků | Český průvodce

Samui Elephant Sanctuary je nově otevřená záchranná stanice pro slony. Jsou tu 

sloni kteří byli zachráněni od těžké práce a turistických atrakcí. Jsou zde volně v 

přirozeném prostředí, věnují se jim odborníci a léčí jejich neduhy, kterých za celý 

jejich smutný život nastrádali dost.  

Slonům je totiž 50 a více let a celý život pracovali v těžebním průmyslu a posléze 

se na nich vozili turisté.  

Kdo by rád viděl slony, nakrmil je, vyfotografoval se s nimi, poslechl si zajímavé 

ormace a hlavně přispěl na dobrou věc, měl by navštívit toto místo na Samui. 

Vstupné stojí 3000 Baht, vykoupit slona z otroctví totiž stojí dost peněz. V ceně je 

transfer, oběd, občerstvení a fotografie jsou zdarma  

Za ježdění na slonovi dají lidé běžně 1500, k tomu je třeba připočítat dopravu, 

fotografování se slonem a pokud přičteme i oběd, který je u Sanctuary v ceně, 

-2700 Baht a to je oproti 3000 za návštěvu Samui Elephant 

Sanctuary opravdu minimální rozdíl. 

Nebudete litovat! V minulosti jsme ježdění na slonech zařazovali do programu 

výletu.Teď už tomu tak není a doporučujeme toto místo Samui Elephant 

, které se řadí mezi špičku v záchranných stanicích na světě a 

zakladatelka obdržela mnoho ocenění, jako například státní vyznamenání 

Francouzské Republiky. 

Bez ohledu na počet osob: 3000 Baht na osobu 

a drobné občerstvení v ceně 

 

 | Občerstvení 
| Český průvodce na 

Samui Elephant Sanctuary je nově otevřená záchranná stanice pro slony. Jsou tu 

trakcí. Jsou zde volně v 

přirozeném prostředí, věnují se jim odborníci a léčí jejich neduhy, kterých za celý 

Slonům je totiž 50 a více let a celý život pracovali v těžebním průmyslu a posléze 

Kdo by rád viděl slony, nakrmil je, vyfotografoval se s nimi, poslechl si zajímavé 

ormace a hlavně přispěl na dobrou věc, měl by navštívit toto místo na Samui.  

Vstupné stojí 3000 Baht, vykoupit slona z otroctví totiž stojí dost peněz. V ceně je 

Za ježdění na slonovi dají lidé běžně 1500, k tomu je třeba připočítat dopravu, 

fotografování se slonem a pokud přičteme i oběd, který je u Sanctuary v ceně, 

3000 za návštěvu Samui Elephant 

Nebudete litovat! V minulosti jsme ježdění na slonech zařazovali do programu 

výletu.Teď už tomu tak není a doporučujeme toto místo Samui Elephant 

hranných stanicích na světě a 

zakladatelka obdržela mnoho ocenění, jako například státní vyznamenání 



 

 
 

 

 


