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TAIZEME – KAMBODŽA

2 naktis Taizemē (Bangkoka), 3 naktis Kambodžā (Siemreapu, Pnompeņa), atpūta Taizemē (Pataija)

1. diena. Lidojums no Rīgas uz Bangkoku. Lidojums

2. diena. Ierašanās Bangkokā. Muitas un pasu formalitāšu kārtošana; tikšanās
ar  angliski/krieviski  runājošu  gidu,  transfērs  uz  pilsētas  centru  un
izvietošanās  viesnīcā. Brīvais laiks. Vakariņas uz kuģa, vizinoties pa
Chao Praya upi.

Viesnīca
Bangkokā

3. diena. Brokastis. Ekskursija uz Lielo Karaļa pili un Smaragda Budas templi,
Dārglietu galeriju. Ekskursija pa Bangkokas kanāliem. Brīvais laiks. Pēc
vēlēšanās un par papildus samaksu – taizemiešu masāža, naksnīgais
Bangkokas tirgus.

Viesnīca
Bangkokā

4. diena. Brokastis.  Viesnīcas  numuru  atbrīvošana.  Transfērs  uz  lidostu.
Lidojums uz Kambodžu. Muitas, pasu formalitāšu kārtošana, tikšanās
ar  angļu  valodā  runājošu  gidu.  Ekskursija:  Angkor  Thom  pilsētas
Dienvidu  vārti,  mistisko  Āzijas  tempļu  –  Bayon  un  Phimean  Akas
apskate.  Transfērs  uz  viesnīcu.  Pēcpusdienā  ekskursija  uz  Taprohm
Templi,  un  vienu  no  pasaules  brīnumiem –  Angkor  Wat  (Pazudušo
pilsētu).  Senā  tempļa  Phnom  Bakheng  apmeklējums,  kas  atrodas
kalnā no kura paveras skaisti skati.

Viesnīca
Siemreapu

5. diena. Brokastis. Ekskursija uz tempļiem: Pre Rup, Mebon, Tasom, Neak Poan
un Preah Khan. Pēcpusdienā – ekskursija uz tempļiem: Thommanun,
Chaosay Tevod. Nāves vārtu, Sras Srang terašu un Prasat Kravan pils
apmeklējums.

Viesnīca
Siemreapu

6. diena. Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums uz Kambodžas galvaspilsētu
Pnompeņu. Tikšanās ar krievu valodā runājošu gidu un transfērs uz
viesnīcu. Pēcpusdienā apskates ekskursija pa pilsētu: Sudraba Pagoda,
Nacionālais  Muzejs, Ounalom klosteris un vakarā kruīzs pa Mekongas
upi.

Viesnīca
Pnompeņā

7. diena. Brokastis.  Viesnīcas  numuru  atbrīvošana.  Transfērs  uz  lidostu.
Lidojums  uz  Bangkoku.  Transfērs  uz  Pataiju,  izvietošanās  izvēlētajā
viesnīcā.

Viesnīca
Pataijā

8. - 12. diena. Atpūta Pataijā. Brīvais laiks atpūtai un izklaidei. Ekskursijas pēc izvēles
un par papildus samaksu.

Viesnīca
Pataijā

13. diena. Brokastis.  Viesnīcas  numuru  atbrīvošana.  Transfērs  uz  lidostu.
Izlidošana no Bangkokas. 

Lidojums

14. diena.  Lidojums uz Rīgu.

*Programma ir paraugs! Dienu skaits un attiecīgi programma var mainīties atkarībā no izlidošanas
datuma.
*Lidojumi laiku var mainīties atkarībā no aviokompāniju saraksta.
*Programmas cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma.

Cenā ir iekļauts:
– lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga;
– lidojums Bangkoka – Kambodža – Bangkoka;
– angliski/krieviski runājošs vietējais gids Taizemē, angliski runājošs gids Kambodžā;
– visi transfēri pēc programmas;
– dzīvošana Bangkokā 2 naktis, 3 naktis Kambodžā, Pataijā izvēlētā viesnīca ar brokastīm;
– ekskursijas Taizemē: Lielā Karaļa pils, Smaragda Budas templis, Dārglietu galerija; Ekskursija pa
Bangkokaskanāliem un visas ekskursijas Kambodžā pēc programmas, ieejas biļetes iekļautas cenā.

Cenā nav iekļauts:
– Taizemes vīza;
– Kambodžas vīza (tiek formēta lidostā; vajadzīga pase, pases kopija un 2
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foto);
– medicīniskā apdrošināšana;
– personīgie izdevumi,
– dzeramnauda
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