22571221
aija.daudze@balt-go.lv
Ceļojums pa Taizemes Ziemeļiem un atpūta Hua Hin piekrastē
Dodamies mazā grupiņā (12 pers)
Datumi: 14.11. – 28.11.2019
Ērts lidojums ar vienu no labākajām aviokompānijām Finnair:
14NOV Riga - Helsinki 18:05 19:20
15NOV Helsinki - Bangkoka 00:45 15:40
27NOV Bangkoka - Helsinki 23:05 05:20+1
28NOV Helsinki - Riga 08:40 09:50

CEĻOJUMA PROGRAMMA
14.11.
Lidojums Rīga – Helsinki – Bangkoka. Karstais ēdiens un dzērieni lidojuma laikā. Nododamā bagāža 23 kg un
rokas bagāža 7 kg. Pulcēšanās lidostā 2 stundas pirms izlidošanas.
15.11.
Ierašanās Bangkokā. Personas dokumentu un muitas kontrole, bagāžas saņemšana. Tikšanās ar vietējo pārstāvi
un transfērs uz viesnīcu. Iekārtošanās viesnīcā, brīvais laiks. Pēc vēlēšanās iespēja kopā doties vakariņās un gūt
pirmos iespaidus par Bangkoku.
16.11.
Brokastis, izrakstīšanās no viesnīcas un dodamies iepazīt Bangkoku vēl labāk. Rītausmas tempļa Wat Arun un
guļošā Budas Wat Pho tempļa apmeklējums, ka arī apskatīsim Кaraļa pili un galveno valsts svētvietu –
Smaragda Budas templi. Redzēsiet arī guļošo Budu, kas ir 5 tonnas smags un viscaur apzeltīts, tik iespaidīgu
Budu nesastapsiet nekur citur pasaulē,
Tālāk ceļš vedīs uz Taizemes bijušo, seno galvaspilsētu Ajutaju, kas ir bagāta ar Karalistes vēstures liecībām.
Senā Siāmas galvaspilsēta – Ajutaja (iekļauta vispasaules UNESCO mantojumā).
Ajutaja tika dibināta 1350. gadā un tika uzskatīta par pašu skaistāko pilsētu Dienvidaustrumu Āzijā un vienu no
lielākajām pilsētām senajā pasaulē. Leģenda vēsta, ka kādreiz tempļi šeit bija pārklāti ar vistīrāko zeltu un rotāti
ar dārgakmeņiem, bet zelta Budas statuja atspoguļojās zilajās debesīs un bija tik skaista un majestātiska, ka
izsauca Dievu skaudību. Ajutaja šodien ir skaists vēsturisks parks, kuru ik gadu apmeklē simtiem tūkstoši
tūristu no visas pasaules, lai ar savām acīm redzētu šīs majestātiskās senās civilizācijas drupas.
Vēl šajā pēcpusdienā paspēsim apskatīt Wat Chaiwattaram templi un tad dosimies uz viesnīcu.
17.11.
Brokastis un izrakstīšanās no viesnīcas, lai dotos tālāk uz Taizemes Ziemeļu pusi, Pa ceļam vēl Ajutajā apskatīsiet Bang Pa Inn Vasaras pili un apstāsimies pie milzu Banjan koka, kurā burtiski ieaugusi Budas galva.
Pēcpusdienā nonāksim Sukhuthai – pilsētā, pašā pirmajā Siamas karalistes galvaspilētā, kas ir UNESCO pa-

saules mantojums. Izbaudīsiet Ziemeļtaizemes dabas skaistumu vēsturiskajā Sukhutai parka teritorijā, kur vērsture mijas ar skaistajām dabas ainavām, kopā radot fantastisku ainavu.

18.11.
Brokastis un pirms dodamies tālāk uz Ziemeļu provinci Čang Mai, vēl apskatīsim Sukhothai vēstures
parku.Tālāk jau ceļš uz Čang Mai, kas ir Ziemeļtaizemes skaistākā pilsēta, salīdzinoši neliela, skaistas dabas un
kalnu ieskauta, tā apbur ar saviem tirdziņiem, mierīgo gaisotni un ļoti laipnajiem iedzīvotājiem. Ieradīsimies
vakarā, tāpēc pilsētu un tās apkārtni iepazīsim nākamajās dienās. Brīvs vakars vakariņām un atpūtai.
19.11.
No rīta pēc brokastīm ar jauniem spēkiem dodamies iepazīt šo Ziemeļtaizemes pērli. Pa serpentīnu brauksim
Doi Suthep kalnā, kas paceļas virs pilsētas. Šajā kalnā atrodas Čang Mai neatņemama sastāvdaļa – Nacionalais
dabas parks un viens no valstī visskaistākajiem tempļiem.
Pēcpusdienā apmeklēsim rokdarbu darbnīcas, redzēsim kā vērpj un auž zīdu, kā taisa papīra saulessargus un
citus rokdarbus.
Vakarā 19:15 – 22:15 mūs sagaida īpašas vakariņas. Tās būs īpašas vakariņas tajiešu tradīcijās ar dejas un
mūzikas priekšnesumiem un īpašiem ēdieniem. Šejieniešu ēsanas tradīcijas ļoti atšķiras no eiropiešu. Reti kad
tiek ēsts tikai no viena šķīvja, vietējie mēdz pasniegt daudz dažādu ēdienu, un lai katru nogaršotu ar vienu šķivi
nepietiks, tāpēc bieži ēdiens tiek ņemts ar pirkstiem no kopējām bļodiņām un baudīts.

20.11.
Šodien pēc brokastīm dodamies tālāk uz Čang Rai. Kas atrodas apmēram 200 km uz Ziemeļiem, praktiski pašos
Taizemes ziemeļos. Bet pa ceļam mūs vēl gaida Taizemes neatņemama sastāvdaļa - ziloņi, dosimies uz ziloņu
patversmi, kur tiek audzināti, un lutināti ziloņi, kas līdz tam bijuši nostrādināti vai izkalpināti cilvēku labā. Pēc
tam mūs sagaida puķu mīļotāju prieks - Orhideju parks un tad jau tālāk uz Taizemes tālāko pilsētu, kas atrodas
gandrīz pie Laosas. Salīdzinoši ar savu māsu Čang Mai, tā ir daudz klusāka, mierīgāka un relaksētāka un izceļas
ar savu”kanok”arhitektūru. Lai gan tempļi jau šķiet ir par daudz, bet Baltais templis, kas atrodas Čang Rai
tiešām ir pilnīgi balts ar skaistu teritoriju baltās skulptūrās un tas nelīdzinās nevienam citam iepriekš redzētam.
Mēs to visdrīzāk redzēsim apgaismotu – jau vakarā ierodoties pilsētā. Apgaismots, ta sir vēl skaistāks.Pēc tam
vakariņas un atpūta.
21.11.
Dosimies izbraucienā – apskatīt vietu, kur satiekas 3 valstis – Taizeme, Birma un Laosa – Tā saucamais,
Taizemes Zelta trijstūris. Brauksim uz Chiang Saen – pilsēta pie pašas Mekongas upes starp Taizemi un Laosu.
No turienes tālākais ceļš būs pa upi ar laivu Zelta trijstūra virzienā, kur satiekas Taizeme, Laosa un Birma. Pēc
tam pilsētiņā pie pašas Bitmas būs iespēja pastaigāt pa vietējām bodītēm un nopirkt kādu neparastu suvenīru no
Taizemes pašiem Ziemeļiem. Ekskursijas laikā būs brīvais laiks pusdienu pauzei kādā vietējā krodziņā.
Pēcpusdienā dodamies uz viesnīcu. Laiks atpūtai un vakariņām.
22.11.
Pēc brokastīm dosimies uz Chiang Rai lidostu un lidosim atpakaļ uz Bangkoku, kur mūs sagaidīs un nogādās
pie okeāna. Apmēram pēc 2-3 stundu brauciena no Bangkokas lidosta mēs nonāksim Hua Hin reģionā pie
okeāna. Iekārtosimies ērtā viesnīcā pavisam netālu no pludmales.
22.11. – 27.11.
Atpūta piekrastes viesnīcā “Loligo Resort Hua Hin” 4*
27.11.
pēcpusdienā ap 16:00 izbraukšana no viesnīcas uz lidostu, lai atgrieztos Rīgā.

Ceļojuma Cena 1793 EUR dzīvojot divvietīgā numurā
Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numurā 495 EUR
CEĻOJUMA CENĀ IEKĻAUTS:
- Avio pārlidojums Rīga – Bangkoka – Rīga (20 kg bagāža + 8 kg rokas bagāža);
- Avio pārlidojums Chiang Rai – Bangkoka (20 kg bagāža + 8 kg rokas bagāža);
- Karstas uzkodas un dzērieni lidojuma laikā;
- Visi transfēri un pārbraucieni komfortablā transport ar gaisa kondicionieri, kas minēti programmā;
- Izmitināšana 4* viesnīcās
- Brokastis visas viesnīcās
- Angliski un krieviski runājoša gida pakalpojumi.
- Grupas vadītājs no Balt-Go (latviski)
- Visas ekskursijas kas minētas programmā
- Ieejas biļetes visos apskates objektos

PAPILDUS IZMAKSAS:
- Taizemes vīza (cena jaunajai sezonai tiks precizēta, iepriekšējās sezonas cena 55 eur)
vīzas kārtošanas laiks ~10 – 14 dienas (Vīzas iegūšanai vajadzīga - pase, kura derīga vēl 6 mēnešus pēc
atgriešanās Latvijā, 2 krāsainas fotogrāfijas 3,5 x 4,5 un aizpildīta anketa)
- Ceļojuma apdrošināšana
- Personīgie izdevumi
- Pusdienas un vakariņas
PROGRAMMĀ IEKĻAUTĀS VIESNĪCAS:
- 1 nakts Bangkokā: Siam Heritage hotel Bangkok 4* superior numurs www.thesiamheritage.com
- 1 nakts Ajutajā: Krungsri River hotel 4* luxury numurs www.krungsririver.com
- 1 nakts Sukhothai Legendha Sukhothai Resort 4* delux numurs www.legendhasukhothai.com
- 2.naktis Chiang Mai Empress Chiang Mai 4* superior numurs www.empresshotels.com
- 2 nakts Chiang Rai Phowadol Resort & SPA 4* superior kotedža www.phowadol.com
- 5 naktis Hua Hin Loligo Resort Hua Hin 4* delux numurs www.loligoresort.com
Cena spēkā, ja grupā ir 12 personas, pretējā gadījumā cena var mainīties.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR
nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl trīs mēnešus pēc ceļojuma beigām.
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas!
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.
«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām!

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 22571221 aija.daudze@balt-go.lv,
Piesakoties ceļojumam
avansa iemaksa
250.00 eur

Otrā iemaksa līdz
10.08.2019.

Pilna apmaksa līdz
14.10.2019

500.00 eur

1043.00 eur

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks.

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas
– 30% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var
pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā.

