„TAIZEME un KAMBODŽA”
BANGKOKA + KWAI UPE + PATTAIJA + ANGKOR WAT + KOH ČANGA
Bangkoka 2n + Končanaburi 1n + Pattaija 4n + Angkor Wat 2n + Koh Čanga 3n
12 naktis / 13 dienas

VAI

1.diena. Izlidošana no Rīgas / ir iespējas arī no Viļņas lidostas caur Stambulu ar a/k „Turkish Airlines” vai
caur Taškentu ar a/k „Uzbekistan Airways”
2.diena. Ierašanās Bangkokā. Pasu un muitas kontrole, bagāžas saņemšana. Tikšanās ar grupas vadītāju
lidostā. Transfērs uz izvēlēto viesnīcu. Izmitināšana viesnīcā. Vakarā neobligātas vakariņas augstākā ēka
Taizemē Baiyoke Sky (maksā 40 USD personai).
Baiyoke Sky restorāns ir mājīga un ar relaksējošu atmosfēru. Viesi var baudīt brokastis, pusdienas un vakariņas
skaistā interjerā un novērtēt nevainojamu servisu. Pusdienu un vakariņu laikā piedāvājam mūsu viesiem ļoti
dažādu starptautisko virtuvi, tai skaitā svaigas jūras veltes, gardus taju ēdienus, pikanto indiešu virtuvi,
flavorful suši, salāti, pica un makaroni, sieri un deserti, kā arī veselas paplātes dažādu uzkodu, un vairāk un
vairāk. Mūsu viesiem ir unikāla iespēja nobaudīt dažādus ēdienus, kas radīti speciāli Jūsu Taizemes
ceļojumiem.

3.diena. Pilnas dienas ekskursija pa Bangkoku: Guļošā Budas Zelta Templis, (Wat Pho), Karaļa Pils (Grand
Palace), Smaragda Budas Templis. Ceļojums tradicionālā laivā ar smailu priekšgalu pa Bangkokas kanāliem.
Dārglietu galerijas. Pēc ekskursijas brīvais laiks atpūtai un iepirkšanās.

Vakarā izvēlēs vakariņas kuras nav obligātas uz Chaophraya River Cruise ( ~50 USD personai) ekskluzīvas
vakariņas „zviedru galda „ stilā uz kuģa , pa karalisko Chao Phraya upi. Jums būs iespēja ieraudzīt pasakaino
Bangkoku naktī, seni tempļi, mūsdienu arhitektūras celtnes un izjust vietējās dzīves kolorītu uz Taizemes
centrālā reģiona galvenās ūdens artērijas, kā arī atpūsties dzīvās mūzikas pavadībā.
Vai: Vakariņas ar šovu Siam Niramit ( ~55 USD personai) tajiešu nacionālā teātra šovs. Viens no pasaules
lielākajiem skatuves uzvedumiem , kas iekļauts Ginesa rekordu grāmatā. Aizraujošs tajiešu mākslas un kultūras
uzvedums, kas papildināts ar lieliskiem skatuviskiem efektiem. Ap 150 dalībnieku un 500 tērpu, iespaidīgas
dekorācijas. Vakariņas „zviedru galda‟ stilā.

4.diena. Brokastis. Izbraukšana no Bangkokas viesnīcas uz Kančanaburi. Ceļa jāpavada apmēram 2 stundas.
Tad apmeklēsim kokosriekstu fermu, kur iepazīsiet dažādus Taizemes dārza augus un augļus, kā arī tajiešu
sadzīvi un mājas tradīcijas, mājas aprīkojumu un kokosriekstu cukura izgatavošanu, kokosrieksta produktus.
Apmeklēsim populāro peldošo tirgu - Damnoen Saduak. Karaliskajā kokgriezumu rūpnīcā, varēs apskatīt īstus
šedevrus un skaistas mēbeles. Tilts pār Kwai upi. Pusdienas Kančanaburi pilsētā. Būs iespēja doties ceļojumā
pa džungļiem ar ziloņiem (par papildus samaksu ~ 25 USD personai).

Transfērs ar laivām uz viesnīcu Jungle Rafts http://www.riverkwaijunglerafts.com/ (viesnīcas nosaukums nozīmē
„Viesnīca džungļos virs Kvaijas upes uz plostiem”) piedāvājot saviem viesiem mazu paradīzes stūrīti džungļu
sirdī. Viesnīca atrodas uz vairākiem plostiem un ir piekļāvusies visā garumā gar šīs vēsturiskās upes krastu,
rotāta ar ziediem. Tā ir unikāla iespēja pabūt prom no Jūsu ikdienas pasaules, pasaulē, kur valda harmonija ar
dabu. Laiks pastaigai apmeklējot tuvējo Mon ciematu, Jūs redzēsiet iedzīvotāju vienkāršo sadzīvi un uzzināsiet
nedaudz par monu sadzīvi, džungļu pastaigu laikā un atklāsiet skaistas un pasakainas vietas un džungļu augus,
atpūsties peldoties upē gar peldošo viesnīcu. Vakariņas. Baudiet vakara klusumu un upes dzestrumu. Vienkārši

zvilniet šūpuļtīklā un klausieties, kā čalo upe. Pēc vakariņām piedāvājam piedalīties Mona cilts deju un mūzikas
šovā (Mon Cultural show) (personai ~ 6 USD).

5. diena. Brokastis. Kuri vēlēsies ir iespēja glābšanas vestēs nopeldēties Kwai upē. Neaizmirstams
piedzīvojums visiem, kuriem nav bailes no ūdens. Pēc neliela pārbrauciena, ceļojums turpināsies nacionālajā
parkā Erewan- brīnišķīgā tpropiskā mežā, kas aug kalnu nogāzēs un kas sevī slēpj lielisku ūdenskritumu
septiņos līmeņos. Brīvais laiks 2,5 stundas. Pa meža taku, var pārvietoties no viena ūdenskrituma līmeņa uz
otru, 2. un 3.līmenī pabarot karpas un saņemt neparastu „zivju masāžu‟. Ūdenskritums ir pievilcīgs jebkurā
gadalaikā. Visos septiņos ūdens kaskāžu līmeņos ūdens līst dabas veidotajos baseinos. Pēc pastaigas un
peldēšanās, pusdienas taizemiešu restorānā. Transfērs uz Pattaiju (ierašanās ap 20:00 nobrauktais attālums
apmēram 320km)

6.diena Pattaija Ekskursija uz un krokodilu fermu un Miljoniem gadu vecu akmens Parku.
7./8.diena. Pattaija - tulkojumā no taizemiesu valodas „Pattaija” nozīmē „vējš, kurš pūš no dienvidrietumiem
uz ziemeļaustrumiem lietus sezonas sākumā”, Pattaija tā ir dažādu pasaules valstu virtuves restorānu
daudzveidība , unikāla izklaides industrija, īpaša jautrības, bezrūpības , visuma miermīlības un prieka
atmosfēra. Jūs gaida liela vācu, franču, itāļu, japāņu un ķīniešu virtuves restorānu izvēle.
Brokastis. Brīvais laiks un atpūta Pattaijā. (var izvēlēties arī kādu no piedāvātajām ekskursijām).

Papildus ekskursijas pēc vēlēšanās (cenas norādītas viesnīcām Pataijā ):
Colloseum lub Alcazar Show VIP
30 USD/personai
Thai Massage (2h)
20 USD/personai
Nong Nooch Tropical Gardens
30 USD/personai
Tiger Farm Sri Racha (w/ lunch)
35 USD/personai
Pattaya by night for adults
25 USD/personai
Coral Island Koh Larn (by speedboat w lunch)
30 USD/personai
Koh Samet Island (by van and big boat/ w lunch)
35 USD/personai.
Elephant Trekking
40 USD/personai
Combination Elephant Trekking w/ dinner
60 USD/personai

9.diena. Pārbrauciens uz Kambodžu (ar šoferi). Izrakstāmies no viesnīcas un dodamies uz pierobežas pilsētu Poipetu
kas atrodas uz Taizemes un Kambodžas robežas. Laiks ceļā no Pataijas līdz robežšķērsošanas šķērsošanai sastāda
apmēram 4,5 stundas ar mašīnu – 280 km, no Poi Petas uz Siem Riepu, ceļojums aizņems apmēram 3 stundas – mums
jānobrauc apmēram 150 km. Tur pēc vīzu pārbaudes šķērsosim robežu. Tālāk dodamies uz Siem Reap. Apmeklēsim ezeru
Tonle Saap (Peldošais ciemats), sausajā sezonā, kad ezers ir vismazākais tas ir 160 km garš, 36 km plats un apmēram 3
metrus dziļš, bet lietus sezonā ezers izplešas un tā platība palielinās apmēram 5 reizes, savukārt dziļums no 3 metriem līdz
9 metriem. Tuvējos ciemos dzīvojošie iedzīvotāji, laika gaitā ir pielāgojušies ezera izmaiņām un vai nu viņu mājas ir
peldošas – būvētas uz pontoniem, vai arī tās ir būvētas ļoti augstu virs zemes – gluži kā uz vistas kājas. Ierašanās viesnīcā.

10.diena. Brokastis viesnīcā. Tad dosimies uz South Gate of Angkor Thom (“lielā pilsēta”) - pilsētas citadele, kuru

ieskauj 100m plats aizsarggrāvis un ~8m augsta siena, Bayon tempļa apskate, Baphoun, the Terrace of Temple,
Elephants (ziloņu terase 350m augstumā, no kuras khmeru valdnieki novēroja galvenajā Ankoras laukumā
notiekošās ceremonijas), Terrace of the Leper King apskate. Pēc pusdienām – Angkor Wat tempļa apmeklējums.
Tas ticis celts kā templis, taču vēlāk kļuvis par valdnieka apbedījumu vietu. Templi cēluši no augšas uz apakšu –
sākumā uzbēra zemes kalnu, izrokot aizsarggrāvi. Pēc tam ar ziloņu palīdzību augšup nogādāja akmens blokus,
zemi izņēma un tās vietā ievietoja nākamo akmens bloku. Vakariņas vietējā restorānā ar tradicionālo Danse Show.
Izmitināšana viesnīcā. Vakarā ja atļauj laiks, un vietējās varas iestādes atļauj var apmeklēt Phnom Bakeng templi pirms
saulrieta.

11.diena. Brokastis viesnīcā. Transfērs uz Taizemes robežu (aptuveni 150 km), un pēc tam pārbrauciens uz

Kočangas salu (ar mikroautobusu un tikai ar vietējo šoferi) attālums apmēram 260 km, laiks apmēram 4-5
stundas, ieskaitot prāmi uz salu. Sala pelnīti kļuvusi slavena kā pēdējā paradīzes sala Āzijas dienvidaustrumos.
Šeit ir viss: smilšainas pludmales, neizbrienami seni džungļi, kalnu upes, ūdenskritumi, klusas vēsas vietas –
akmens baseini, ko veidojusi pati daba, bagātas kaučuka un visdažādāko tropisko augļu plantācijas. Par galveno
salas priekšrocību tiek uzskatītas kristāltīrās pludmales ar baltām smiltīm. Kočangas sala daudzējādā ziņā
saglabājusi, savu burvīgumu pateicoties tam, ka to nav skārusi mūsdienu civilizācija.

12.- 13.diena. Atpūta Kočangas salā. Pieejami izvēles braucieni.

.
14.diena. Transfērs uz Bangkokas lidostu. (tikai ar Taizemes šoferi, attālums aptuveni 330 km / apmēram 6 stundas,
ieskaitot prāmi)
Viesnīcas:

3C

Chada / Palazzo Bangkok Hotel http://www.bangkokchada.com/ ; http://www.palazzobangkok.com/
River Kwai Jungle Rafts
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
A-One Star Pattaya
http://www.a-onestarhotel.com/
Angkor Wat Hotel 3*
Chaichet Resort Koh Chang
http://www.chaichetkohchang.com/

Superior
Standard
Standard
Standard
Standard Hillside/
Beach

3B

Chada / Palazzo Bangkok Hotel
http://www.bangkokchada.com/ http://www.palazzobangkok.com/
River Kwai Jungle Rafts
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
Seaside Jomtien Pattaya
http://www.theseasidejomtienpattaya.com/
Angkor Wat Hotel 3*
Klong Prao Res/ Chaichet Koh Chang http://www.klongpraoresort.com/ http://www.chaichet.com/en

Superior
Standard
Superior
Standard
Standard C/ Villa
Garden

3A

Chada / Palazzo Bangkok Hotel http://www.bangkokchada.com/ http://www.palazzobangkok.com/
River Kwai Jungle Rafts
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
Grand Jomtien Palace Pattaya
http://grandjomtienpalace.co.th/
Angkor Wat Hotel 3*
4* Awa Koh Chang
http://www.awakohchang.com/

4E

Chaophya Park Bangkok
http://www.chaophyapark.com/
River Kwai Jungle Rafts
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
Fifth Jomtien Pattaya
http://www.fifthjomtien.com/
Angkor Wat Hotel 4*
Kacha /Klong Prao Res Koh Chang http://www.kohchangkacha.com/ http://www.klongpraoresort.com/

4D

Chaophya Park Bangkok
River Kwai Jungle Rafts
Aiyara Grand Pattaya
Angkor Wat Hotel 4*
Awa Resort Koh Chang

4C

Chaophya Park Bangkok
River Kwai Jungle Rafts
Angkor Wat Hotel 4*
A-One Royal Cruise Pattaya
Sea View Resort Koh Chang

http://www.chaophyapark.com/
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
http://www.aiyaragrand.com/

http://www.awakohchang.com/
http://www.chaophyapark.com/
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
http://www.a-onehotel.com/pattaya/
http://www.seaviewkohchang.com/

Superior
Standard
Superior Main
Standard
Superior Hillside
Superior
Standard
Superior
Standard
Deluxe Hillside/
Deluxe
Superior
Standard
Superior
Standard
Deluxe
Superior
Standard
Standard
Superior NW
Deluxe

4B

Chaophya Park Bangkok
http://www.chaophyapark.com/
River Kwai Jungle Rafts
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
Angkor Wat Hotel 4*
Mercure Pattaya Ocean
http://www.mercure.com/gb/hotel-8889-mercure-pattaya-ocean-resort/index.shtml
Sea View Resort Koh Chang http://www.seaviewkohchang.com/

Superior
Standard
Standard
Superior / Leisure
Deluxe

4A

Bazaar Hotel Bangkok
River Kwai Jungle Rafts
Angkor Wat Hotel 4*
Heritage Pattaya
Dewa Koh Chang

Superior
Standard
Standard
Deluxe
Deluxe

5

Bazaar Hotel Bangkok
River Kwai Jungle Rafts
Angkor Wat Hotel 4*
Royal Cliff Beach Pattaya
Emerald Cove Koh Chang

http://the-bazaar-hotel.bangkokshotels.com/ru/
http://www.riverkwaijunglerafts.com/

http://www.heritagepattaya.com/
http://www.thedewakohchang.com/
http://the-bazaar-hotel.bangkokshotels.com/ru/
http://www.riverkwaijunglerafts.com/
http://www.royalcliff.com/hotels/royal-cliff-beach-hotel

http://www.emeraldcovekohchang.com/

Superior
Standard
Standard
Mini Suite
Seaview
Deluxe

Paziņojums : - Lielākā daļa viesnīcu Taizemē var prasīt check -in garantijas depozītu ( skaidrā naudā vai ar kredītkarti )
apmēram no 30-300 USD / par numuru . Šī nauda tiek atgriezta klientiem pie izrakstīšanās .

Ceļojuma cenā iekļauts:
- lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga (a/k Turkish Airlines ar parsēšanos Stambulā vai ar a/k Uzbekistan
Airways caur Taškentu) )
- sagaidīšana lidostā (Tikšanās vieta Bangkokas starptautiskajā lidostā pie Suvarnabhumi ielidošanas zālē pie
izejas Nr.3)
- grupas transfēri pēc programmas, ekskursijas, ēdināšana (2 pusdienas/ 2 vakariņas/ katru dienu brokastis)
- latviski / krieviski / poliski runājošs gids un tā pakalpojumi Bangkokā, Kančanaburi, Pataijā, Grupām no 13
personāmun vairāk krievu vai poļu gids Kambodžā ir iekļauti cenā.
- dzīvošana izvēlētajās viesnīcās
Cenā nav iekļauts:
- apdrošināšana
- Kambodžas vīza
- grupām no 6-12 personām gida pakalpojumi Kambodžā
- dzeramnaudas
- personīgie izdevumi
- papildserviss viesnīcā
- ekskursijas, kuras nav iekļautas programmā, dzeramnauda
TAIZEMES VĪZA pilsoņiem un nepilsoņiem: 65 EUR
tiek noformēta 3-10 dienu laikā
Vīzas formēšanai nepieciešama pase (derīga 6 mēnešus pēc atgriešanās Latvijā), 2 krāsainas fotogrāfijas 3 x 4,
aizpildīta anketa.
KAMBODŽAS VĪZA (jāmaksā uz vietas 50 USD), Vīzas formēšanai nepieciešama pase (derīga 6 mēnešus
pēc atgriešanās Latvijā), 2 krāsainas fotogrāfijas 3 x 4, aizpildīta anketa.

Nacionālā virtuve
“ Phat thai” - ceptas rīsu nūdeles ar dārzeņiem, gaļu, zivīm vai jūras veltēm.
“ Khao soi” - vistas zupa ar kraukšķīgām nūdelēm.
“ Chim chum” - karstais “ podiņš” ar gaļu vai zivīm augu biljonā.
” Kaeng” - pikantais karijs ar dārzeņiem un gaļu.
“ Tom kha kai” - vistas zupa ar zilo ingveru un kokosriekstu pienu.
“ Mu phat phrik khing” - cūkgaļas un pupiņu sautējums ar garšvielām, laima lapām un čilli makaroniem.
“ Kung yang” – grilētas garneles ar pikanto mērci.
“ Chaokuai” ( angļu – Jello zāle) – deserts no piparmētrām līdzīga auga, ko pasniedz ar sasmalcinātu ledu un brūno cukuru.
Dorian - šis augs ir pazīstams ar savu nepatīkamo smaku, bet kas satur visus cilvēkam nepieciešamos vitamīnus.
Noderīga informācija un fakti
Darba laiki. Taizeme ir slavena ar savām garajām darba stundām. Vairums vietas, ir atvērtas arī sestdienās. Valsts svētku
laikā viss ir slēgts . Gada pirmajā pusē (līdz aprīlim) valsts svētki ir itin bieži.
Bankas ir atvērtas 08:30 – 15:30, sestdienās, svētdienās – slēgts.
Valūtas maiņas punkti parasti ir atvērti katru dienu 09:00 – 22:00.
Naudas bankomāti pieejami daudzviet.
Lielākā daļā viesnīcās un restorānos iespējams norēķināties ar kredītkartēm.
Dzeremnauda. Dzeramnauda netiek īpaši gaidīta, tomēr nav pieņemts atstāt mazāk par 10 batiem. Daudzās viesnīcās un
restorānos rēķinam tiek pievienota 10% servisa maksa.
Transports. Transporta sistēma Taizemē ir diezgan haotiska. Tiem, kuri vēlas redzēt vairāk, varam ieteikt braukt ar
autobusu, vilcienu vai ūdens transportu. Tādās pilsētās kā Bangkoka, ir vērts izmēģināt tricikla taksometru “ tuk tuk”. Par
brauciena cenu iespējams vienoties.
Suvenīri. Taizemieši patiesi ciena un mīl Karalisko ģimeni, tādēļ negatīvi izteikumi par monarhu nav pieļaujami. Par
necieņas izrādīšanu tiek uzskatīta naudaszīmju burzīšana, uz kuras attēlots karalis.
Ierobežojumi.Taizemieši ir ļoti lepni par saviem krāsainajiem keramikas izstrādājumiem un roku darinātajām Budas
statuetēm.
Ir vērts apmeklēt fabrikas, kur iespējams iegādāties augstas kvalitātes zīdu un kokvilnu.

Piezīmes: Lūgums ģērbties godbijīgi. Atklāti pleci (sievietēm), sandales, šorti tempļos nav pieļaujami.

