Taizemes eksotika ar džungļu pārgājienu Birmas
pierobežā un laisku atpūtu Ziloņu salā
Informācija

1.diena
28.10.2018.
Svētdiena

2.diena
29.10.2018.
Pirmdiena

3.diena
30.10.2018.
Otrdiena

28.10.2018. – 12.11.2018.
Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši vietējam laikam. Laika
starpība Latvijai ar Turciju nav, ar Taizemi 5stundas uz priekšu.
Tiekamies Rīgas lidostā ~16:00
Lidojums:
Rīga – Stambula 18:50 – 21:50 (~ 3h)
Stambula-Bangkoka 01:25 – 14:50
(lidojums ~ 9h, ielidošana nākamajā dienā)
Sveika Taizeme - esam klāt! :)
Transfērs uzviesnīcu, atpūta pēc
pārlidojuma, brīvais laiks pēcpusdienas
peldei baseinā /miegam ~18:00.
Brauciens ar kuģīti ~2h, vakariņojot un
izbaudot naksnīgo Bangkoku.
Bangkokas apskates ekskursija - Rītausmas
templis, gulošā Budas templis, karaļa pils,
skats uz miljonu pilsētu no tās kanāliem rīta izbrauciens ar laivu pa Chaopraya upi
vērojot kanāla malā dzīvojošo ikdienu,
dārgakmeņu apstrādes centra apmeklējums.
Vakarpusē, vispirms pavakariņosim un, tad
skatīsim Ginesa rekordu grāmatā iekļauto
teatralizēto uzvedumu Siam Niramit, par
senās un mūsdienu Taizemes vēsturi un
tradīcijām, dejām un mūziku.

4.diena
31.10.2018.
Trešdiena

5.diena
01.11.2018.
Ceturtdiena

No rīta pēc brokastīm dodamies uz
Kačanburi, pa ceļam apmeklēsim
kokosriekstu fermu, raudzīsim, kas top no
kokosa augļiem,tad laivosim pa peldošo
ciematu/ tirgu.
Pusdienas.
Pelde nacionālajā dabas parkā Erawan
kādā no septiņiem ūdenskritumiem kopā ar
zivtelēm, kas ar saviem pieskārieniem sniedz
lielisku spa - vien izmēros zivtiņas
desmitiem reižu lielākas kā pie mums
sastopamās.
Vakarpusē viesos pie ziloņiem.
Vakariņas.
Gida pavadībā dodamies uz džungļiem,
pusdienas baudīsim Birmas pierobežā,
„skatīsim to vaigā” un džungļu piedzīvojums
var sākties. Nepieciešami slēgti apavi,garās
bikses un ērts, garām piedurknēm, elpojošs
kokvilnas krekls, cepure :). Pēcpusdienā
karstie avoti.

Naktsmītnes/
Izmaksās iekļautā
ēdināšana
Nakts lidmašīnā
Vakariņas lidmašīnā

Montien
Riverside5*****
brokastis
vakariņas
(dzērieni pie
vakariņām par
papildus samaksu)

Montien Riverside
5*****
brokastis
vakariņas
(dzērieni pie
vakariņām par
papildus samaksu)

River Kwai
Jungle Rafts
bungalo uz plostiem
brokastis
pusdienas
vakariņas

River Kwai
Jungle Rafts
bungalo uz plostiem
brokastis
pusdienas
vakariņas

6.diena
02.11.2018.
Piektdiena

7.diena
03.11.2018.
Sestdiena

8.diena
04.11.2018.
Svētdiena

9.diena
05.11.2018.
Pirmdiena

Šodien redzēsim Tham Kraase alu, kurā
atrodas sēdošā Budas statuja, līdzās koka
tilts, kas pazīstams kā „Nāves tilts" jo tā
celtniecības laikā bojā aizgāja desmitiem
tūkstoši cilvēku. Pusdienas, transfērs uz
Pataiju.

Long Beach Garden
Spa 4****
viesnīca jūras krastā
brokastis
pusdienas

Pēc brokastīm tikai 20min ar ātrgaitas
kuteri un esam klāt Paradīzes salā- brīvs
laiks atpūtai pie kristāldzidras jūras ar
pusdienām.
Vakarā iepazīstam naksnīgo Pataiju un tās
kājāmgājēju artēriju Walking Street.

Long Beach Garden
Spa 4****
viesnīca jūras krastā

Nong Noch jeb Tropiskā dārza parka
apskate – tā ir milzīga teritorija, kuru rūpīgs
dārznieku darbs pārvērtis mūžam ziedošā
dārzā. Šeit ir orhideju un kaktusu
oranžērija, mini ZOO, visas pasaules palmu
kolekcija un vēl, un vēl, un vēl...

Long Beach Garden
Spa 4****
viesnīca jūras krastā

Pārbrauciens līdz ostai ~ 3 stundas, prāmis
uz Ko Čangas salu. Iekārtošanās viesnīcā,
atpūta.
Ko Čanga jeb Ziloņu sala ir otra lielākā
Taizemes sala aiz Puketas, tā atrodas pie
Kambodžas robežas un tūristiem pieejama
pavisam nesen.

10.diena
06.11.2018.
Otrdiena

Atpūta/masāžas/atpūta ☺

11.diena
07.11.2018.
Trešdiena

Izbrauciens ar kuģīti - uz kura būs tikai
mūsu ceļotāju kompanija, peldes pie
neapdzīvotām salām, snorkelēšana,
pusdienas – jūras veltes, kas pagatavotas
turpat uz klāja ☺

12.diena
08.11.2018.
Ceturtdiena

Atpūta/masāžas/atpūta ☺

13.diena
09.11.2018.
Piektdiena

Atpūta/masāžas/atpūta ☺

brokastis
pusdienas

brokastis

Kai Bay Beach
Resort 3***
brokastis

Kai Bay Beach
Resort 3***
brokastis

Kai Bay Beach
Resort 3***
brokastis

Kai Bay Beach
Resort 3***
brokastis

Kai Bay Beach
Resort 3***
brokastis

14.diena
10.11.2018.
Sestdiena

15.diena
11.11.2018.
Svētdiena

16.diena
12.11.2018.
Pirmdiena

Atpūta/masāžas/atpūta ☺
Kai Bay Beach
Resort 3***
brokastis

No rīta brīvais laiks,
~ 12:00 transfērs uz Bangkoku.
Vakariņas Bangkok Sky – ēkai 85 stā
stāvi,
augstums 304m.
Vakariņas tornī, tad transfērs uz lidos
ostu
~20:00. Lidojums
Bangkoka - Stambula 23:30 - 06:25
Stambula - Rīga 10:10 - 12:10

Nakts lidmašīnā
Ēdināšana
lidmašīnā

Pārlidojuma laikā
ēdināšana,
Sveikas mājas

☺

Izmaksas par programmu 1565EUR
E
Maksājumu grafiks:
1) Pirmā iemaksa piesakoties līdz
īdz 30.11.2017. – 165EUR!
2) Iemaksa līdz 2018.gada 28.febr
bruārim – 200EUR
3) Iemaksa līdz 2018.gada 30.aprī
rīlim – 200EUR
4) Iemaksa līdz 2018.gada 30.maij
aijam – 200EUR
5) Iemaksa līdz 2018.gada 30.jūni
ūnijam – 200EUR
6) Iemaksa līdz 2018.gada 30.jūlij
ūlijam – 200EUR
7) Iemaksa līdz 2018.gada 30.augu
gusts – 200EUR
8) Iemaksa līdz 2018.gada 30.sept
ptembris – 200EUR
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi ar Turkish Air
irlines Rīga – Stambula – Bangkoka – Stam
mbula – Rīga lidostu
nodokļi, ēdināšana pārlidojumu laikā
aikā. Rokas bagāža 8kg(23 x 40 x 55 cm) un 30kg
3
nododamā bagāža.
* Visi transfēri no/uz lidostas uz/no
no viesnīcām Taizemē. Prāmis uz/no Ko Č
Čanggas salu.
*Ekskursijas ar ieejas maksām saskaņā
sa
ar ceļojuma programmu.
* 11 naktis 3***, 4****un 5****** viesnīcās un 2 naktis Jungle Rafts uz Kwai
ai upes atbilstoši ceļojuma
programmai sk.programmu.
* 13 brokastis, 5 pusdienas un 5 vakariņas atbilstoši ceļojuma programmai,, dzērieni pie pusdienām /
vakariņām par papildus maksu;
* Taizemes vīza 55eur, kuru nokāārtojam iepriekš pirms izbaukšanas;
* Vietējais gids - tajietis Surachai
ai Fangyong runājošs krievu/angļu valodās;
* Grupas vadītājs.
Papildus izmaksas:
* Apdrošināšana;
* "Dzeramnauda" apkalpojošam per
ersonālam ~ 2USD par dienu/ nav obligāts mak
aksājums;
* Papildus ēdināšana, masāžas, suve
venīri.
Pievērs uzmanību:
1. Ceļošanai izmantojam tikai PA
ASES! Pasēm jābūt derīgām vismaz 6 mēne
ēnešus pēc atgriešanās
datuma.
2. Līdz 10.08.2018. jāiesniedz 2 krāsainas
krā
pases fotogrāfijas.
3. Pasē jābūt brīvai lappusei Taize
izemes vīzas ielīmēšanai/iespiešanai.
4. Pases, kas izdotas līdz 2002. gad
ada 30. jūnijam, ceļošanai nav derīgas! Arīī p
pases, kas izdotas no
01.07.2002. - 19.11.2007. un kuru derīguma
d
termiņš ir 50 gadu nav derīgas ceļoš
ļošanai.

Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. +371 29474846

