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SMAIDU ZEME TAIZEME 

AR NOSLĒPUMAINO  

ZIEMEĻU KALNU LOKU 
 

 

 

 21.11. – 05.12.   15 dienas EUR 1795 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 21.11.  

Rīga – Stambula -  
Bangkoka 

nakts lidmašīnā 

 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (pretī Air Baltic stendam) 

 12.05 – 16.05 lidojums Rīga – Stambula 

 18.35 – 07.50 lidojums Stambula – Bangkoka   

pirmdiena, 22.11. 
Bangkoka 

 

 

 

***viesnīca Bangkokā 

 07.50 - ielidošana Bangkokā, transfērs uz viesnīcu, pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai pēc lidojuma 

Iespaidiem bagātā Taizemes galvaspilsēta, saukta arī par Enģeļu pilsētu, kur blakus debesskrāpjiem un 

greznām viesnīcām slejas arī grausti un valda nabadzība. Pilsētas pilnais nosaukums ir garākais pasaulē, 

taču saīsināti to var tulkot kā “Olīvu plūmju vieta”.  

 iepazīšanās ar izslavēto taju virtuvi, vērojot teatralizētu uzvedumu, kurā krāšņi tērpti mākslinieki 

dejā un mūzikā prezentē ainas no taju mitoloģijas. 

otrdiena, 23.11. 

Bangkoka 
 

 

 

 

 

***viesnīca Bangkokā 

 tempļu pilsētas Bangkokas apskate: Gulošā Budas, Zelta Budas, Smaragda Budas tempļi, karaliskā 

pils Grand Palace – tās ir vietas, kas noteikti jāredz! 

 Izbraukums ar laivu pa Čaoprajas upi un pilsētas kanāliem, kuru krastos slejas vienkāršo ļaužu 

nami un namiņi, kā arī apciemojot vietējo Mākslinieka namu (Baan Silapin), kas ierīkots simtgadīgā 

dzīvojamajā mājā kanāla malā 

 Wat Saket – Zelta kalna templis, kas atrodas mākslīgi uzbērta paugura virsotnē vēsturiskajā 

Bangkokas centrā un no kura plakuma paveras panorāma uz visām debess pusēm, kas atsver 300 

pakāpienu augsto kāpienu 

trešdiena, 24.11. 

Bangkoka – Ajutaja – 
Lopburi – Nakhon 

Sawan 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Nakhon 

Sawan 

 Ajutaja – senā Taizemes galvaspilsēta, kura vairāku gadsimtu garumā braši noturējās pret 

nežēlīgajiem birmiešu iebrukumiem, līdz kamēr to 18.gadsimtā tomēr nopostīja un pēc tam 

galvaspilsētu šeit vairs neatjaunoja, bet pārcēla uz tagadējo Bangkoku 

 Ziloņu Krāls – Karaliskais aploks, kur savulaik Taizemes valdnieki devās izvēlēties sev vislabākos 

ziloņus, kurus šurp saveda no visas valsts. Šodien tur aizvien mājo ziloņi, kurus tagad var arī samīļot, 

pabarot un parūpēties par tiem. 

 Lopburi – tā ir mērkaķu pilsēta! Tie šeit savairojušies tā, ka pašvaldība bija spiesta izvietot 

brīdinājuma zīmes un sākt rīkoties, lai pasargātu iedzīvotājus un viesus. Lai bezkaunīgie mērkaķi 

pārāk netramdītu cilvēkus, amatpersonas divreiz dienā tos īpaši paredzētās vietās pabaro (jāsargā 

telefoni, fotoaparāti un citas vērtīgas lietas, kas tiem varētu iepatikties!).  

 Dosimies arī uz Prang Sam Yot templi, kur mērkaķu ir īpaši daudz! Zīmīgi, ka šis budistu templis 

kādreiz bija hinduistu svētnīca.  

ceturtdiena, 25.11. 

Nakhon Sawan – 

Sukhothai – Lampang 

 

 

 

 

 

***viesnīca Lampangā 

 Bung Boraphet – kādreiz tas bija lielākais purvs visa valstī, bet tagad – lielākais saldūdens ezers. Tajā 

mājo neskaitāmas tropisko putnu sugas un eksotisko ūdensaugu šķirnes, kuras mēs dosimies aplūkot ar 

laivu. Pie ezera izveidots arī vērienīgs akvārijs, kurā nevar beigt brīnīties, cik daudz raibu un krāsainu 

zemūdens iemītnieku apdzīvo tropiskās joslas ūdeņus. 

 Pirmā taju karaliste - iespaidīgā Sukhothai. Lai arī tā savus ziedu laikus izdzīvoja tālajā 13.-14. 

gadsimtā, pat mūsdienās varam apskatīt tā laika tempļu drupas un līdz pat šodienai rūpīgi saglabātos 

Budas tēlus. 

 Wat Traphang Thong – templī, kas atrodas uz samu un citu zivju ieskautas salas, apskatīsim “īstā 

Budas” pēdas nospiedumu.  



 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 26.11. 

Lampang – Čiangmai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Čiangmai 

 Friends of the Asian Elephant Hospital – ziloņu slimnīca un pirmā vieta pasaulē, kur šiem 

majestātiskajiem dzīvniekiem izgatavo kāju protēzes. Tur mēs satiksim ne tikai ilggadējos 

iemītniekus, pirmos mākslīgo kāju valkātājus, bet arī īslaicīgos pacientus, kuri tur ieradušies izārstēt 

dažādas kaites. Lai arī lielākoties ziloņu slimnīcā rūpējas par nelaimē nonākušiem un pamestiem 

ziloņiem, šeit var sastapt arī sasirgušus dzīvniekus, kurus mājās gaida saimnieki. 

 Kad Tung Kwian – dienas tirgus, kurā ar retiem izņēmumiem sastopami tikai vietējie. Tas ir liels 

notikums, kad te ieklīst kāds ceļotājs vai piestāj tūristu autobuss Tas nozīmē, ka arī piedāvājums ir 

autentisks, bet cenas – vēl zemākas nekā tās ir tūristu iemītajās takās. Lieliska vieta, kur iepirkt 

kārumus gan sev, gan tiem, kuri gaida mājās.  

 Chiang Mai – neoficiālā Ziemeļtaizemes galvaspilsēta. Senās pilsētas aizsargmūri iejož gadsimtus 

pieredzējušus tempļus, bet ārpus sienām kūsā modernā dzīve – viens no lielākajiem nakts tirgiem visā 

Taizemē ar neskaitāmām vietējās virtuves izbaudīšanas iespējām, skatuvēm un izklaides vietām. Šī 

pilsēta spējīga acumirklī nolaupīt savu viesu sirdis. 

sestdiena, 27.11. 
Čiangmai – Monchat 

– Čiangmai 
 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Čiangmai 

 Moncham – Eko lauksaimniecības ciemats pašā kalna galā. Senāk te bija lietusmeži, tad tie tika 

nelegāli izcirsti opija magoņu kultivācijas vajadzībām, kamēr pēc Karaļa pavēles netika izveidots 

fonds, kurš metās apkarot narkotiku sērgu Taizemē. Opija audzētāji tika nevis sodīti, bet gan 

rehablitēti, apmācīti eko lauksaimniecībā, kas ienes teju tikpat lielus līdzekļus, kā iepriekš piekoptais 

nelegālais rūpals. 

 iespēja apmeklēt Tiger kingdom (par papildu samaksu) – viena no vietām, kur var aci pret aci sastapt 

un pat noglaudīt īstus tīģerus. Lai arī šāda tipa vietas nereti izsauc kritiku, Tiger kindgdom pirmkārt 

rūpējas par tīģeru labklājību un tikai tad domā par apmeklētāju nebeidzamajām vēlmēm.  

 Bua Thong – "Lipīgais ūdenskritums". Kāpjot augšup pa stāvo ūdenskritumu pat pret straumi, pēdas 

gluži vai pielīp pie gultnes. Šeit katrs var sajusties kā zirnekļcikvēks! 

 Orhideju ferma, kur tiek audzētas simtiem dažādas šo brīnišķīgo augu šķirnes 

svētdiena, 28.11. 
Čiangmai – 

Pai 

 

 

 

***viesnīca Pai 

 Brauciens pa Road 1095 – kalnaino ainavu ceļu no Čiangmai uz Pai, tas tiek reklamēts tāpat kā Road 

66 – ASV, ceļa numurs arī tiek drukāts uz krekliņiem 

 Pai kanjona apmeklējums – šeit iemīta taka iet tieši pa līkumotas kraujas virsotni un lejā, ielejā 

redzamas koku galotnes  

 Saulrietā – kāpiens uz Wat Phra That Mae Yen templi ar paugura virsotnē sēdošo milzīgo Baltā 

Budas statuju – šī ir ļoti populāra vieta saulrieta fotogrāfijām – gan bildēt pašu Budu, kam saule spīd 

aiz muguras, gan ieleju tempļa pakājē 

pirmdiena, 29.11. 

Pai – Mae Hong Son 

 

 

 

***viesnīca Mae Hong 

Son 

 Kiew Lom skatupunkts uz 1400m augstās pārejas, turpinot braucienu pa Road 1095 

 Brauciens ar bambusa plostiem pa Tham Lod alā tekošo pazemes upi  

 Karaliskā tautas mākslas un amatniecības centra apmeklējums – līdzīgi kā mūsu zemītē ar Eiropas 

atbalstu saradušās Amatu mājas, arī Taizemē tiek palīdzēts lauku un miestu amatniekiem – tikai šeit tas 

notiek ar karaliskās ģimenes atbalstu 

 Kāpiens uz vēl vienu paugura gala esošu templi ar plašu skatu uz apkārtni – birmiešu (šanu) stilā celto, 

balto What Phra That Doi Kong Mu 

otrdiena, 30.11. 
Mae Hong Son – 

Čiangmai 

 

***viesnīca Čiangmai 

 Katra gada izskaņā Mae Hong Son apkārtnes pauguri maina krāsu, jo uzzied savvaļas saulespuķes, kas 

klāj apkārtnes pakalnus pie Doi Mae U Kho, šis pasākums, kļūst arvien populārāks – gandrīz kā 

sakuras ziedēšana Japānā 

 Gājiens uz Taizemes augstāko – 180m augsto Mae Surin ūdenskritumu, kas redzams no vairākiem 

skatupunktiem ielejas otrā pusē. Atgriešanās Čiangmai 

trešdiena, 01.12. 
Čiangmai – Puketa 

***viesnīca Puketā 

 greznais Doi Suthep templis – svētceļotāju mērķis, viens no lielākajiem Taizemes reliģiskajiem 

dārgumiem, atrodas pakalna virsotnē, no kura paveras plaša Čiangmai apkārtnes panorāma.  

 lidojums Čiangmai – Bangkoka – Puketa, iekārtošanās viesnīcā un atpūta 

ceturtdiena, 02.12. 
Puketa 

 

 

 

 

***viesnīca Puketā 

 atpūtas diena pie jūras, peldes vai ekskursijas pēc izvēles 

 par papildu samaksu iespējas doties izbraucienā ar 

ūdensmotociklu vai banānu, lidināties ar izpletni aiz 

motorlaivas, baudīt masāžu u.t.t.  

 Vakarā iespēja apmeklēt slaveno Simon kabarē – šovu, kur 

visas dejotājas iepriekš bijušas vīrieši, kaut gan tam grūti 

noticēt. 

piektdiena, 03.12. 
Puketa  

***viesnīca Puketā 

 atpūtas diena pie jūras, peldes vai ekskursijas pēc izvēles 

 par papildu samaksu iespēja doties visas dienas 

izbraukumā ar motorlaivu vai kuģīti uz Phi Phi salām  

sestdiena, 04.12. 

Puketa – Stambula  

 

 

nakts lidmašīnā 

 brīvs rīts atpūtai Puketā, izrakstīšanās no viesnīcas un 

brīva pēcpusdiena, iespējams doties papildu ekskursijās (par 

papildu samaksu), iepirkt suvenīrus mājiniekiem utml. 

 transfers uz Puketas lidostu 

 22.00 – 05.00 lidojums Puketa – Stambula  

svētdiena, 05.12. 
Stambula – Rīga 

 09.15 – 11.10 lidojums Stambula – Rīga 



   Piemaksas par komfortu un atlaides 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās– EUR 385 

Ceļojuma cena bērniem līdz 11 g.v. – EUR 1570 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojumi Rīga – Stambula – Bangkoka un Puketa – Stambula – Rīga 

(ekonom. klase; 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana); vietējais lidojums 

Čiangmai – Bangkoka – Puketa (ekonom. klase); lidostu nodokļi; 

transporta pakalpojumi (tūristu autobuss; 3 dienas Ziemeļu lokā – 

minibusiņi) ceļojuma laikā; naktsmītnes, saskaņā ar aprakstu (12 naktis) 

– ***viesnīcās, divvietīgos numuriņos ar WC un dušu; ar brokastīm; 7 

pusdienas un 2 vakariņas (divas ēdienreizes dienā, izņemot 01.12.-04.12. 

Puketā); aprakstā minētās ekskursijas; IMPRO grupas vadītāja un vietējā 

gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu  

Ceļazīmes cenā neietilpst 
Ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un citos objektos, kuri nav 

iekļauti ceļojuma programmā (vai ar piezīmi – par papildu samaksu); 

personīgie izdevumi; dzērieni pusdienās vai vakariņās; pusdienas un 

vakariņas Puketā; sabiedriskais transports (taksis, tuk-tuk); dzeramnauda 

šoferiem, vietējam gidam, personālam un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši 

valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka 

dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 60 USD apmērā, kas 

jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem  

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 līdz 20.07. EUR 700 līdz 20.09. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 piesakoties ceļojumam, jāiesniedz arī pases kopija un, dodoties braucienā, līdzi jāņem skaidru naudu vismaz 550 EUR 

apmērā (var būt cita valūta), ko jāspēj uzrādīt robežas šķērsošanas vietā, ja to pieprasa imigrācijas dienesta darbinieki 

 LR nepilsoņus un citu valstu pilsoņus lūdzam savlaicīgi interesēties par Taizemes vīzas noformēšanas nosacījumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 LR pilsoņa 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 uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai. 

 papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu - dzimšanas apliecība 

(notariāli apstiprināta kopija); ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja. 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 20.07. pēc 20.07. pēc 20.09. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 600 visa summa 

Grupas informatīvā sapulce 09. novembrī plkst. 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

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. 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

 


