
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Diena Maršruts 

1.diena 
 

Lidojums:     
Rīga – Vīne 
Vīne – Bangkoka   

2.diena 
 

Ierašanās Bangkokā. Tikšanās ar gidu, transfērs uz 
viesnīcu. Pusdienas un brīvais laiks atpūtai. Vakarā 
došanās kruīza braucienā ar vakariņām pa Chao Phraya 
upi vai Karaļu upi, kas plūst cauri Taizemes Karaļvalsts 
sirdij un atspoguļo Taizemes mantojuma un civilizācijas 
garo ceļu. Šo vēsturi var izbaudīt uz Chao Phraya 
Princess kruīza kuģa. Vakariņās tiks piedāvāta plaša 
ēdienu izvēle gan no taizemiešu, gan rietumu virtuves. 
Kamēr jūs baudīsiet vakariņas skanēs dzīvā mūzika. Pa 
ceļam būs iespējams vērot slavenās, vēsturiskās celtnes, piemēram, Karalisko pili un Wat Par 
Kaew, Wat Arun, Bangkunprom pili, Kanlayanamitr templi un Rama 8 tiltu, kuri atrodas abos upes 
krastos. Nakts viesnīcā AMARI WATERGATE 5* http://www.amari.com/watergate/ 

3.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Bangkokas iepazīšanas tūre: Karaliskā Pils, kas ievērojama ar brīnišķīgu 
arhitektūru un kurā šobrīd atrodas Taizemes valdības 
mītne. Wat Phra Karaliskās kapelas apskate, Zelta Budas 
Tempļa apmeklējums – te atrodas lielākā Budas statuja 
pasaulē, kas veidota no zelta - tās svars pārsniedz 5 
tonnas. Apmeklēsim arī puķu tirgu Pak Klong Talad, tas 
tika izveidots 60 gadus atpakaļ, šeit ir sastopamas 
neskaitāmas ziedu un augu sugas (jasmīns, ūdens rozes, 
lotosus, orhidejas, rozes utt.) 
Vakarā došanās uz Siam Niramit šovu, kura laikā būs 
iespējams baudīt vakariņas. Pasaules klases izrāde par 
Taizemes mākslu un kultūras mantojumu. Šī iespaidīgā izrāde notiek uz milzīgas skatuves, kur 
uzstājās vairāk par 150 māksliniekiem ar vairāk nekā 500 kostīmiem. Tas ir kā ceļojums trijos 
cēlienos uz Taizemes apburošo karaļvalsti. Siam Niramit ir ne tikai teātra izrāde, bet tā ataino arī 
senlaicīgu taizemiešu ciematu, kuram cauri tek kanāls, kas ir kā pamats tradicionālajam 
dzīvesveidam, mākslai un amatniecībai visos četros karalistes reģionos. Pēc šova atgriešanās 
viesnīcā. AMARI WATERGATE 5* http://www.amari.com/watergate/ 
 

http://www.amari.com/watergate/
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4.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm došanās uz Damnern 
Saduak Peldošo tirgu, kas atrodas 110 km attālumā no 
Bangkokas. Peldošais tirgus pārsteidz ar krāsu un 
izvēles daudzveidību – vietējie tirgotāji pārvietojas ar 
laivām, kuras piekrautas ar dažādām precēm. 
Pēcpusdienā Samphran Zoodārza apmeklējums. 
Zoodārzs izveidots kā ferma, kurā apskatāma Taizemes 
daba, dažādi savvaļas dzīvnieki un ap 10 000 krokodilu. 
Vērosim ziloņu un krokodilu šovu.  
AMARI WATERGATE 5* 
http://www.amari.com/watergate/ 

5.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm došanās pārbraucienā 
uz Pataiju – kūrortu, kas atrodas Siāmas līča krastā. Vēl 
20.gadsimta 60-tajos gados Pataija bija vienkāršs 
zvejnieku ciemats, bet pēdējos gados tas ir populārākais 
Taizemes kūrorts, kas piedāvā visplašākās atpūtas un 
izklaides iespējas. Nong Nooch Tropu dārza 
apmeklējums – dārzs ir ļoti populārs, jo tajā vienkopus 
apskatāmas daudzas orhideju, palmu, kaktusu, bansai un 
citu augu šķirnes no visām pasaules malām. Lai tuvāk 
iepazītu tajiešu dzīvesveidu, kultūru un tradīcijas, apmeklēsim kultūras šovu, kurā skanēs tajiešu 
mūzika, tiks dejots, izrādīti tradicionālie cīņu veidi. Kā īpašu piedzīvojumu, kas paspilgtinās 
iespaidus par Taizemi, vērosim ziloņu šovu. Check in viesnīcā. Royal Cliff Grand hotel 5* 
http://www.royalcliff.com/new/hotels.php?c=rcg 

6.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai pludmalē. Nakts viesnīcā Pataijā.  
Vakarā došanas uz slaveno Transvestītu šovu, kurā būs iespējams vērot dažādus priekšnesumus un 
greznus tērpus.  
Nakts viesnīcā Royal Cliff Grand hotel 5* http://www.royalcliff.com/new/hotels.php?c=rcg 

7.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai pludmalē. Nakts viesnīcā Pataijā.  
Royal Cliff Grand hotel 5* http://www.royalcliff.com/new/hotels.php?c=rcg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai pludmalē. Nakts viesnīcā Pataijā. 
Royal Cliff Grand hotel 5* http://www.royalcliff.com/new/hotels.php?c=rcg 

9.diena 
 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks atpūtai. Vēlāis check- out no viesnīcas. 
Transfērs no Pataijas uz Bangkokas lidostu. Ierašanās Bangkokas lidostā. 

10.diena 
 

Lidojums: 
Bangkoka – Vīne 
Vīne – Rīga 

 

Viesnīcas  

Bangkoka AMARI WATERGATE 5* (deluxe room) 
http://www.amari.com/watergate/ 

Pataija  Royal Cliff Grand hotel 5* (grand club sea view) 
 http://www.royalcliff.com/new/hotels.php?c=rcg 
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