
SUMARI
CHIANG 
MAI 
I ELS SEUS TEMPLES

BANGKOK
NÒMADES DIGITALS
A LA CIUTAT QUE 
MAI DORM

PHUKET
PLATJA, ELEFANTS,
NIGHTLIFE...

PHI PHI
IMMERSIÓ A ‘‘PURA 
VIDA’’ FINS A 30m

10
06

2204
35
54

KOH TAO
IMMERSIÓ LLEUGE-
RA O BUSSEIG AMB 
TUB

PARC 
NATURAL 
Khao Yai 
LA JUNGLA A PROP 
DE BANGKOK

2



3

TAILÀNDIA
VIU AL PARADÍS



CHIANG MAI
Chiang Mai es troba a nord de 

Tailàndia i és coneguda com la 
capital mundial dels nòmades 

digitals, és una de les zones més ba-
rates per viure i la qualitat de vida en 
aquesta ciutat asiàtica és realment 
alta, un lloc perfecte per prendre un 
cafè a qualsevol de les seves desenes 
de coworkings i poder concentrar-te 
mentre treballes acompanyat de per-
sones que porten el mateix tipus de 
vida que tu.

Quant costa un apartament a Chiang 
Mai?
Els preus d’un apartament amb bany, 
habitació doble, un petit menjador 
i cuina solen rondar els 300$ men-
suals, depenent del bé que busquis 
pots optar a zones amb gimnàs i pisci-
na incloses en el preu.

Les millors zones per buscar casa a Chiang Mai 
són:
• Chiang Mai Old Town
• Nimman Road Àrea
• Chang Puak
• Chang Khlan

Com moure per Chiang Mai?
En aquesta ciutat pots trobar els shongtaews 
que són una espècie de furgonetes que porten 
la part de darrere obertes a manera d’autobús 
perquè la gent es munti en elles, fan el mateix 
recorregut cada dia i pots baixar-te on vulguis. 
El preu sol variar sobre els 20-40 bahts.

També pots utilitzar Grab (el Uber d’Àsia), que 
en general no et costarà més de 2€ anar d’una 
punta a una altra de la ciutat.

I ELS SEUS TEMPLES
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Internet
És important conèixer la velocitat d’Internet si viurem d’ell i Chiang Mai és una zona molt prepa-
rada per a això, des de 15€ a l’mes pots tenir accés a internet ràpid i segur amb una gran quantitat 
de proveïdors i pràcticament en tots els locals públics tenen una bona connexió WiFi.

Salut
Tailàndia és un país amb sanitat privada pel que és recomanable que tinguis una assegurança mè-
dica que et cobreixi en cas de qualsevol problema o malaltia, aquestes assegurances solen estar al 
voltant dels 50-80 € mensuals.

I la manera que jo més recomano per moure a 
Chiang Mai és una bici. Pots llogar bicicletes 
des d’1€ el dia. Una bona botiga per llogar 

qualsevol tipus de bicicleta, ja sigui de passeig o 
de muntanya és Bestbicycleshop.business.site.

Coworkings o zones de treball
Aquests llocs són perfectes per trobar perso-
nes que comparteixin el teu estil de vida i fins i 
tot arribar a muntar projectes junts, la majoria 
d’ells es troben a la zona de casc antic o en Nim-
man i el preu sol variar depenent de la velocitat 
d’internet i de les instal·lacions. 
Hi han coworkings amb alta velocitat, 24 hores, 
refrescos gratis i piscina per uns 100€ al mes, 
si el que necessites és estar durant hores o dies 
pots fer-ho des de 0,50€ l’hora o per 2,50€ el 
dia complet.
Un que pots pagar per hores i que està molt bé 
és Raja Coworking Space. Una altra opció és tre-
ballar durant en els centenars de cafeteries que 
hi ha a la zona.

Visat
Un altre punt important a tenir en 
compte són les despeses referents a la 
visa. A Tailàndia hauràs d’estar sota 
el visat de turista que caduca cada 30 
- 90 dies (depenent de la nacionalitat 
i tipus que escullis). Pel que cada mes 
hauràs de guardar uns 50€/mes en 
despeses de transport i visat.

Pressupost per viure a Chiang Mai
• Allotjament: 250 € al mes
• Dinar: 150 € al mes
• Transport i telèfon: 50 € al mes
• Visa i altres despeses: 60 € al mes
• Assegurança mèdica: 50 € al mes
• Total: 560 € al mes cobrint les te-

ves necessitats bàsiques
Si vols saber més sobre la ciutat de 
Chiang Mai, per conèixer-la abans de 
viure-hi, et recomano llegir aquesta 
guia amb tot el necessari.
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BANGKOK
NÒMADES DIGITALS

Un nòmada digital és 
aquella persona que tre-
balla de forma remota 

amb un portàtil, un telèfon 
mòbil i Wi-Fi, permetent total 
llibertat per viure i treballar 
des d’on vulguin.

Això té una sèrie d’avantatges 
i és que molts d’aquests nò-
mades digitals busquen llocs 
paradisíacs on la relació qua-
litat-preu sigui la millor possi-
ble i això és just el que troben 
a Tailàndia, un país dels més 
avançats de el Sud-est Asiàtic, 
amb molt bon clima, una gas-
tronomia excel·lent, platges 
de sorra blanca i aigües cris-
tal·lines i sobretot barat, si ho 
comparem amb els costos de 
vida de la majoria de països oc-
cidentals.

La capital de Tailàndia és molt 
més gran que Chiang Mai, té 
moltíssima més gent, a més, 

l’oci i l’entreteniment és molt 
més gran, també el trànsit és 
pitjor i té més contaminació, 
però hi ha gent a la qual li en-
canta viure en grans ciutats i si 
a tu també t’agrada, ets al lloc 
perfecte.

Quant costa un apartament a 
Bangkok?
Normalment els estrangers 
s’allotgen en condominis que 
són petits apartaments en 
grans edificis amb piscina i 
gimnàs, el preu d’aquests apar-
taments sol ser més alt que a 
Chiang Mai, a l’ésser la capi-
tal. Un bon condomini amb una 
habitació doble sol rondar els 
400€ a l’mes.

Les millors àrees per allotjar a 
Bangkok:
• On Nut.
• L’àrea nord de Victory Mo-

nument.
• A prop de el Riu Chao Phra-

ya, al sud-est de la ciutat.
Intenta estar sempre prop 
d’una estació de tren lleuger o 
metro.

Com moure per Bangkok?
La millor opció és el transport 
públic, els taxis són molt barats 
però de vegades el trànsit pot 
fer que una distància curta es 
converteixi en hores d’espera 
en embussos. Bangkok compta 
amb una línia de metro i una al-
tra de tren que connecten amb 
els principals punts de la ciutat 
a preus molt bons (menys d’un 
1 $ el tiquet aprox.).
Aquí també pots utilitzar Grab.
 
Quant costa menjar a Bangkok?
El preu del menjar a Tailàndia 
és similar en totes les zones del
país, de manera que no té mol-
ta diferència amb Chiang Mai. 
Si menges al carrer el preu sol 
ser de 1-2 € el plat i en restau-
rants alguna cosa més.

A LA CIUTAT QUE MAI DORM
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Internet i zones de treball
A Bangkok pots gaudir d’entre 
10 i 15 Mbps d’Internet inclo-
sos normalment en el preu de 
l’condomini on vives.

Si vols aconseguir una veloci-
tat d’Internet més hauràs do-
nar-te d’alta amb companyies 
com TrueMove que tenen preus 
d’entre 30-50 €, depenent de 
la velocitat que necessitis.

El més comú a Bangkok és tre-
ballar des del teu propi condo, 
en alguna de les cafeteries pro-
pera o dins de centres comer-
cials.

Si tens coworkings propers és 
una altra opció, però si no és 
així, de vegades no val la pena 
el temps que gastaràs viatjant 
des de casa teva a la zona en 
qüestió.
En qualsevol cafeteria Starbuks 
podràs treballar de maravella i 

en altres de l’estil com Tom N 
Toms i Too Fast to Sleep que 
solen estar obertes 24 hores. A 
Bangkok és molt normar trobar 
estudianrtes en aquest tipus de 
cafeteries que hi van a estudiar 
hores i hores amb el seu cafè 
amics i apunts.

Pressupost per a viure a Ban-
gkok:
• Allotjament: 250 € al mes.
• Dinar: 300 € al mes.
• Transport i telèfon: 60 € al 

mes.
• Visa i altres despeses: 60 € 

al mes.
• Assegurança mèdica: 50 € 

al mes.
Total: 720 € al mes cobrint les 
teves necessitats bàsiques
Si vols saber més sobre la ciu-
tat de Bangkok per conèixer-la 
abans de viure-hi et recomano 
llegir aquesta guia amb tot el ne-
cessari.

Treballar o viu-
re en un país 
asiàtic com 

nòmada digi-
tal, tot un luxe 

que molta gent 
no s’adona que 

està al seu 
abast.  

No esperis més 
i llença’t a viu-
re al paradís.
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