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TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES - 

PUKETA, KRABI, KOH LANTA 

AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS 
 

   12.11. – 26.11. 15 dienas EUR 1745 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 12.11.  

Rīga – Stambula 

nakts lidmašīnā 

• 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (pretī Air Baltic stendam) 

• 12.05 – 16.10 lidojums Rīga – Stambula  

• 02.15 lidojums Stambula – Puketa 

svētdiena, 13.11. 

Stambula – Puketa 
***viesnīca Puketā 

• 15.40 ielidošana Puketā  

• pēc ieceļošanas formalitāšu nokārtošanas Puketas lidostā – transfērs uz viesnīcu, 

iekārtošanās, brīvais laiks un atpūta pēc lidojuma  

pirmdiena, 14.11. 

Puketa  

***viesnīca Puketā  

• atpūtas diena pie Andamanu jūras vai – par papildu samaksu iespēja doties ziloņu aprūpes 

tūrē vai ekskursijā uz Phi Phi salām ar iespēju apmeklēt gleznaino Maya Bay līci (ja līcis jau būs 

atvērts apmeklētājiem) – vietu, kur Leonardo di Kaprio filmējies slavenajā filmā Beach 

otrdiena, 15.11. 

Puketa  
***viesnīca Puketā  

• atpūtas diena vai – par papildu samaksu iespējas doties izbraukumā ar kanoe laiviņu pa 

kaļķamens klintīs izskalotu alu labirintiem vai autobusa ekskursijā pa Puketas pilsētu un salu. 

Vakarā – apmeklēt pasaulslaveno Simon transvestītu šovu, nakts tirgu u.c. 

trešdiena, 16.11. 

Puketa – Khao Sok 

tūristu klases viesnīca 

pie Khao Sok    

nacionālā parka 

• pārbrauciens uz Khao Sok nacionālo parku (180 km) – vietu, kur sastopams pasaulē lielākais 

zieds – raflēzija (ja paveicās, var to pat redzēt gājienos pa džungļu takām), pa ceļam apmeklējot 

Džeimsa Bonda salu – vietu, kura iemūžināta 1974. gadā filmā Man with the Golden Gun, kurā 

aģenta 007 lomā bija Rodžers Mūrs. Īstenībā tā ir milzīgs kaļķakmens bluķis, kas jūras līča vidū 

balansē uz ļoti šauras pamatnes – gluži kā māja uz vistas kājas. Pusdienas 

ceturtdiena, 17.11. 

Khao Sok   
tūristu klases viesnīca 

pie Khao Sok 

nacionālā parka 

• izbraukums ar laivu pa Ratchaprapha sprostezeru – stāvo kaļķakmens salu un iespaidīgo ainavu 

dēļ iesauktu par Taizemes Guiliņu. Tūri noslēgsim ar gandrīz kilometru garās Nam Talu alas 

apmeklējumu (diezgan pagrūts kāpiens un bridiens pa alā tekošo strautu). Pusdienas 

• brīvs vakars vai (par papildu maksu) iespēja apgūt džungļu naktsdzīvi, vērojot savvaļas 

dzīvniekus nakts safari Khao Sok parka pavadoņu uzraudzībā 

piektdiena, 18.11 

Khao Sok – Krabi  
***viesnīca Krabi 

(Ao Nang rajonā) 

• pārbrauciens uz Krabi (150 km), pa ceļam apmeklējot Than Bok Khorani dabas parku, vienu 

no Taizemes dabas brīnumiem, lai nopeldētos ezeriņos starp ūdenskritumiem  

• Tha Pom (Khlong Song Nam) – dabas parka pastaigu taka, kur, staigājot pa koka laipām, 

iepējams vērot vienreizēju ainu – mangrovju džungļus. Pusdienas 

sestdiena, 19.11. 

Krabi (Ao Nang) 

 

***viesnīca Krabi      

(Ao Nang rajonā) 

• greznais Wat Tham Sua (Tīģera alas) templis – viens no Dienvidtaizemes greznākajiem 

tempļiem, kur zem klints pārkares atrodami daudzi Budas tēli un Budas pēdas nospiedums 

Savukārt no klints augšas atklājas elpu aizraujoša Krabi apkārtnes panorāma. Pusdienas 

• izbrauciens laivā pa Krabi apkārtnes ūdeņiem, kur redzamas dīvainas formas kaļķakmens 

klintis, ar kurām šis apvidus tā lepojas 

svētdiena, 20.11. 

Krabi (Ao Nang) 
***viesnīca Krabi 

• atpūtas diena, sauļošanās un peldes vai ekskursijas pēc izvēles par papildu samaksu – iespēja 

doties kruīzā ar laiviņu pa gleznainajām klinšu salām un apslēptajām lagūnām vai pārcelties ar 

laiviņu uz apbrīnojamo Railey pludmali, kura rotā daudzas Taizemes brošūras un pastkartes 

pirmdiena, 21.11. 

Krabi – Koh Lanta 

***viesnīca Koh Lanta 

• brauciens uz Hua Hin piestātni (90 km), pārcelšanās ar prāmi uz Koh Lanta Noi salu un tad pāri 

uz otru salu – Koh Lanta Yai, kas pazīstama ar savām plašajām smilšu pludmalēm, gan šīs, gan 

citas, mazākas salas un saliņas, kopskaitā ap 70, veido Mu Koh Lanta nacionālo parku 

otrdiena, 22.11. 

Koh Lanta  

***viesnīca Koh Lanta 

salā 

• atpūtas diena pie jūras – vai iespēja doties uz tuvējām saliņām (par papildu samaksu) – Koh 

Ngai, Koh Chuak un arī Koh Muk, kas slavena ar savu Smaragda alu (Morakot cave), kurai 

izpeldot cauri, nonāk pavisam, pavisam no pasaules izolētā pludmalītē, alas nosaukums radies no 

saules staru atstarošanās ūdenī, pieškirot tam īpašu krāsu 

  



 

 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 23.11. 

ceturtdiena, 24.11. 

***viesnīca Koh Lanta 

• 2 atpūtas dienas pie jūras – vai par papildu samaksu 

iespēja doties uz Koh Rok saliņu grupu, kur apkārt valda 

krāšņa koraļu rifu dzīve, ko var apbrīnot snorkelējot 

piektdiena, 25.11. 

Puketa – Stambula 

nakts lidmašīnā 

•  pārcelšanās ar prāmi atpakaļ uz Taizemes cietzemi 

•  pārbrauciens uz Puketas lidostu (210 km) 

•  22.45 lidojums Puketa – Stambula 

sestdiena, 26.11. 

Stambula – Rīga 
•  05.45 ielidošana Stambulā 

•  09.05 – 11.15 lidojums Stambula – Rīga 
 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 395 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojumi Rīga – Stambula – Puketa – Stambula – Rīga (ekonom. klase, 30 kg 

nododamā bagāža, ēdināšana); lidostu nodokļi; transporta pakalpojumi (tūristu 

autobuss un minibusi) ceļojuma laikā; prāmja biļetes pārceļoties uz Lantas salu; 

naktsmītnes, atbilstoši aprakstam (kopā 12 naktis) - *** viesnīcās (Khao Sok 

nac. parkā – tūristu klases džungļu viesnīca), divvietīgos numuros ar WC/dušu, 

ar brokastīm; 4 pusdienas (ekskursiju dienās); aprakstā minētās ekskursijas 

(izņemot tās, kuras minētas par papildu samaksu); veselības apdrošināšana ar 

Covid-19 riska segumu; IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

         Ceļazīmes cenā neietilpst 
Personīgie izdevumi; ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti 

programmā, vai kas minēti kā pieejami par papildu samaksu; dzērieni pusdienās; 

pusdienas un vakariņas atpūtas dienās Lantas salā, Krabi, Puketā; dzeramnauda 

šoferiem, vietējam gidam, apkalpojošajam personālam (~5 USD dienā); Covid 

testi, ja tādi būs nepieciešami, sabiedriskais transports (taksis, tuk-tuk un citi) 

     Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 līdz 01.07. EUR 750 līdz 12.09. 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 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām, kā arī jābūt 

tukšam (bez iespiestiem zīmogiem utml.) vismaz vienam atvērumam vīzu sadaļā 

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

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

apliecība vai notariāli apstiprināta kopija; ja vecāki nebrauc līdzi - notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja. 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 01.07. pēc 01.07. pēc 12.09. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 700 visa summa 

Grupas informatīvā sapulce  28. oktobrī plkst. 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

   Uzmanību! Grozījumi šī ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, kā 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 

 


