22571221
aija.daudze@balt-go.lv
Taizeme un Kambodža
Šī ekskursija Jūs aizvedīs uz Bangkoku – pilsētu, kas nekad neguļ, Kančanaburi
provinci – zaļi pakalni, ūdenskritumi, nacionālie parki, Kambodžas pērli Angkor
Wat kompleksu un aktīvo un krāsaino izklaižu pilsētu Pataiju, un noslēgumā uz
paradīzes salu Kočangu. No Pataijas iespējams doties dažādās aizraujošās
ekskursijās, izbaudīsiet Tajiešu virtuvi, vakara izklaides un gūsiet daudz iespaidu.
Savukārt Kočangā ieraudzīsiet pavisam savādāku Taizemi, ar burvīgu dabu, baltu
smilšu pludmalēm, džungļiem un pauguriem. Pavadīsiet mierpilnu laiku burvīgas
dabas apskāvienos.

Ceļojuma datumi: 06.11. – 20.11.2020
Cena 1509 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā
Cenā iekļauts:
•
•
•
•
•
•

aviobiļete Rīga-Bangkoka-Rīga (Turkish Airlines)
bagāža 30 kg un 8 kg rokas bagāža, ēdienreizes lidojuma laikā
visi transfēri pēc programmas
viesnīcas ar brokastīm, standarta numurs (norādītā augstāk vai līdzīga līmeņa),
3 pusdienas 1 vakariņas
programmā norādītās ekskursijas, gids krievu valodā

Cenā nav iekļauts:
•
•
•
•
•

Divkārtējā Taizemes vīza LV nepilsoņiem 120EUR , vīzas kārtošanas laiks ~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)
Kambodžas vīza tiek noformēta uz robežas 50EUR, līdzi ir jāpaņem 2 foto 4 x 6
veselības apdrošināšana ārzemju ceļojumam,
personīgie izdevumi, dzeramnauda utt.

Ceļojuma laikā izmantosiet viesnīcas (vai līdzvērtīgas):
Bangkokā – Chada 3*

https://www.bangkokchadahotel.com//
Pataijā - Long Beach 4*

http://www.longbeachgardenhotel.com/
Kočangā - Kacha Koh Chang /Klong Prao 3*

https://www.kohchangkacha.com/
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Ceļojuma apraksts
1. diena Lidojums: Rīga – Stambula 12:15-16:20 (ceļā ~3 stundas). Izlido no Stambulas 18:35 (ceļā ~9
stundas).
2. diena Ielido Bangkokā plkst. 07:50. Pasu un muitas kontrole, tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz
viesnīcu Bangkokā (numura pieejamība no plkst.14:00). Brīvais laiks.
3. diena Pēc brokastīm tikšanās ar gidu un ekskursiju programma. Redzēsim visinteresantākos Bangkokas
tempļus - Zelta kalna templi ar skatu laukumu (Wat Saket, pirms debesskrāpju būvniecības tas bija
Bangkokas augstākaispunkts), lieliskais Rītausmas templis (Wat Arun, attēlots uz 10 batu monētas), Zelta Budas
templis (Wat Traymit, Budas statuja, gatavota no 5500 kg tīra zelta), mūsdienu debesskrāpji un ielu
tirdziņi. Brauciens ar tradicionālo „gardeguna” laivu pa Bangkokas kanāliem, iespēja pabarot gigantiskos samus,
kas peld upē. Gardas pusdienas, zviedru galds. Pēc ekskursijas - brīvais laiks.
Pie gida var iegādāties ekskursijas:
BAYOKE tornis - otra augstākā viesnīca pasaulē ar skatu laukumu, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz visu
Bangkoku. MAHANAKHON tornis - Bangkokas augstākais debesskrāpis, 314 metrus augsts, ar skatu laukumu tā
augšpusē.
SIAM PARAGON - tirdzniecības centrs ar milzu okeanāriju un IMAX (4D filmu) kinoteātri, un unikālo Tisso kundzes
muzeju.
SIAM NIRAMIT - taizemiešu nacionālā teātra priekšnesumi, kuri tiek uzskatīti par skaistākajiem un iespaidīgākajiem
pasaulē. Reiz teātra skatuve tika iekļauta Ginesa rekordu grāmatā kā pati augstākā.
4. diena Agra celšanās un numuru atbrīvošana, lai dotos divu dienu braucienā uz Kančanaburi provinci. Tā ir
satriecoši skaista vieta - zaļi pakalni, ūdenskritumi, nacionālie parki - daudzveidīgas iespējas atpūtai. Pirmā pietura
pēc brokastīm -Ratchaburi province, Damnaen Saduak peldošais tirgus. “Gardeguna” taizemiešu laivās peldēsiet
caur līkumotiem kanāliem, redzēsiet tradicionālās taizemiešu mājas uz pāļiem un taizemiešu tirgu. Nākamā pietura
- slavenais tilts pār Kvajas upi, kur uz mirkli attapsieties XX gadsimta vidū un detaļās uzzināsiet "Nāves ceļa"
rašanās vēsturi.
Tālāk Jūs gaida pusdienas atvērtā restorānā ar satriecošu skatu uz tiltu pār upi. Pēc pusdienām dosieties uz Ziloņu
ciematu, kur personīgi iepazīsieties ar šiem pārsteidzošajiem dzīvniekiem. Par papildu samaksu (ap 700 bati = 20
EUR) varēsiet ziloņa mugurā doties cauri džungļu biezokņiem. Pēc tam dosieties uz eksotisku viesnīcu, kas atrodas
tieši uz ūdens - te varēsiet izpeldēties pēc piepildītās dienas.
5. diena Pamosties saullēktā rīta upes radītā vieglā šalkoņā nacionālā parka pašā vidū - vai var būt kas
patīkamāks? Brokastis viesnīcā, pēc kurām dosieties uz termālajiem avotiem, kas slaveni savu ārstniecisko īpašību
dēļ - Kančanaburi provinces lepnums. Bez ievērības nepaliks arī tējas namiņš ar iespaidīgo tēju kolekciju un
Taizemes tautas medicīnas aptieka, kur uzzināsiet par visām noderīgajām īpašībām un, ja vēlēsieties, varēsiet
iepriecināt sevi un savus tuviniekus ar patiešām vērtīgām dāvanām no šī ceļojuma. Tālāk gaida provinces lepnums
- Sayok nacionālais parks. Ne velti Kančanaburi province nes "Taizemes zaļo plaušu" vārdu, jo te ir necaurejami
tropiskie džungļi un mūžzaļi kalni, dziļūdens upes, trokšņaini ūdenskritumi, bet galvenais - pārsteidzoši tīrs gaiss.
Par to varēsiet pārliecināties, peldot ar koka plostu pa Kvajas upi Sayok nacionālajā parkā, bet paši drosmīgākie
varēs izpeldēties upē vestēs. Ikviens gribētājs varēs peldēties zem elpu aizraujošā Sayok Yai ūdenskrituma, kur
būs nākamā pietura. Pēc tik aktīvām nodarbēm gardas pusdienas palīdzēs atgūt spēkus. Noslēgumā - atgriešanās
Pattaijā.
6. diena Brokastis. Pattaijas pilsētas un apkārtnes apskates ekskursija: Lielās Budas kalns; Skatu laukums,
no kura paveras aina uz pilsētu; Ķīniešu templis-muzejs; 100 metru augsti lielākie akmenī kalti Budas tēli; Čūsku
ferma, čūsku šovs; Eksotisku dzīvnieku ādas veikals; Brīvais laiks atpūtai pludmalē. Pie gida var iegādāties arī
citas ekskursijas.
7. diena Plkst. ~ 3:00 izbraukšana no Pataijas viesnīcas uz Kambodžu, 6:00 - 6:30 Brokastis (brokastu kastīte no
viesnīcas), 8:30 Ierašanās un robežas Pattaja – Kambodža šķērsošana, 09:00 Izbraukšana uz Siem Reap, 12:00–
12:30 Ierašanās Siem Reap, iekārtošanās 4* viesnīcā, 13:30–14:00 Pusdienas nacionālajā khmeru restorānā
(zviedru galds). Pēc vēlēšanās 14:30–16:30 Ekskursija uz Tonle Sap ezeru – 15USD (peldošs ciems); 18:30–
19:30 Vakariņas un khmeru tradicionālā Apsaras šova apskate. 21:00 Atgriešanās viesnīcā. Brīvais laiks. Laiki
norādīti aptuveni, programmas vietām var mainīties.

8. diena Plkst.5:30 brokastis viesnīcā, 6:00 ekskursija uz Angkorvatas tempļu kompleksu, Ta Prohm tempļa
apmeklējums (Angkorvatas teritorijā), Ta Kheo tempļa apmeklējums (Angkorvatas teritorijā), ekskursija uz Angkor
Tom templi un Baionas templi, 13:00 izbraukšana no viesnīcas, 14:00 pusdienas nacionālajā khmeru restorānā,
15:00 ekskursija uz zīda amatniecības fabriku. Transfērs uz Pattaijas viesnīcu (ierašanās 23:00). Laiki norādīti
aptuveni, programmas vietām var mainīties.
9. diena Brokastis. Transfērs uz Kočangas salu (ceļā ~ 4 h 30 min, pārcelšanās ar prāmi 30 min). Sala tiek dēvēta
par pēdējo paradīzes salu Dienvidaustrumāzijā. Paradīze – viennozīmīgi, Kočanga ir populāra vieta tiem, kas vēlas
atgūties no lielpilsētu burzmas un trokšņainiem pūļiem. Iekārtošanās viesnīcā, brīvais laiks atpūtai pludmalē. Gida
pakalpojumi netiek piedāvāti.
10. – 13. diena Brokastis. Brīvais laiks atpūtai pludmalē.
14. diena Brokastis. Numura atbrīvošana plkst.12:00. Transfers uz lidostu aptuveni ~13:00. Lidojums BangkokaStambula
23:30
15. diena Ielido Stambulā plkst. 06:25, Stambula - Rīga plkst. 09:15 - 11:20.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl
6 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.

Pirmā iemaksa

Pilna apmaksa mēnesi pirms
izbraukšanas

300.00 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.
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