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Nuostabus jausmas išlipus iš lėktuvo būti sutiktam milijono šypsenų. Pažadame, kad Tailandas 
jų nešykštės visų Jūsų atostogų metu, kaip ir kvapą gniaužiančių gamtos kampelių, egzotiškų vaisių, 

gardaus maisto, puikių paplūdimių… Būkite pasirengę atverti savo širdį šiai nuostabiai šaliai ir ji 
nepaliks Jūsų abejingų. Ne vienas keliautojas čia pabuvojęs, nori dar ir dar kartą grįžti 

į šį Pietryčių Azijos rojaus kampelį.

TEZ TOUR Lietuva
TEZ TOUR savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2003 metais, spalio 
17 dieną. Būtent šią dieną įvyko pirmasis užsakomasis skrydis 
į Egiptą, paženklinęs kompanijos veiklos pradžią. 

Ši kryptis ir šiandien išlieka viena populiariausių.
TEZ TOUR yra vienas didžiausių kelionių organizatorių Lietuvoje, 
kuris aptarnauja daugiau nei 60 tūkst. turistų per metus.

Apie TEZ TOUR

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA

TURKIJA

KIPRAS
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA

MALJORKA
SARDINIJA
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BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS

Atostogos –
tai nuostabu!
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Atostogų kryptys 
iš Lietuvos

Kartu dirbame dėl 
nuostabių atostogų

Tiesiogiai iš Lietuvos šiandien Jus 
kviečiame vykti į labiausiai pamėgtus ir 
populiariausius Turkijos, Ispanijos, Graikijos, 
Bulgarijos kurortus. O šį sezoną pakviesime 
skristi dar dviem nuostabiomis kryptimis 
– į Kiprą bei Italijai priklausančią Sardinijos 
salą. Žiemos sezono metu kviečiame vykti 
pasišildyti į amžino pavasario salą Tenerifę, 
egzotiškąjį Tailandą bei amžinai saulėtą 
Egiptą. Aktyvių atostogų mėgėjų laukiame 
kalnuose Austrijoje bei Italijoje.

Išskirtinės kelionės
Be daugybės poilsinių kelionių, 
TEZ TOUR organizuoja išvažiuojamus 
seminarus ir konferencijas grupėms 
bei kompanijoms, vaikų stovyklas, 
pažintinius maršrutus bei išskirtines 
keliones, pažymėtas VIP ženklu.

17 atostogų krypčių
Su tarptautiniu TEZ TOUR kelionių 
organizatoriumi jūs galite ilsėtis Meksikos, 
Kubos, Dominikos Respublikos, Brazilijos, 
Kinijos, Tailando, Šri Lankos, Maldyvų, Egipto, 
Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, Graikijos, 
Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Kipro kurortuose. 
Slidinėti TEZ TOUR kviečia į Andorą, Italiją, 
Ukrainą, Turkiją, Bulgariją ir Austriją.

Į Tailandą – 
su TEZ TOUR
• Mums labai svarbu, kad 
kelionėse po šią nuostabią šalį 
jaustumėtės saugiai ir patogiai. 
Tad nuolat investuojame į 
transporto priemonių parko 
modernizavimą. 

• Į ekskursijas Jus vešime 
patogiai įrengtais autobusais 
ir mikroautobusais. Jus lydės 
gerai apmokyti, atestuoti ir 
išmanantys savo dabą gidai. 

TEZ TOUR Lietuva, priklausanti vienai didžiausių Rytų Europoje veikiančių tarptautinių 
kompanijų TEZ TOUR, per metus poilsiui į užsienio kraštus išskraidina net 2 mln. turistų. 
TEZ TOUR, savo veiklą pradėjęs 1994 m., šiandien vienija net 29 tarptautines kompanijas 
ir patenka į pagrindinių Europos kelionių organizatorių, tokių kaip „Tui“, „Thomas Cook“ bei 
„Thompson“, penketuką. Ji vienija daugiau kaip 20 kelionių operatorių skirtingose šalyse. Šių 
šalių keliautojams kompanija gali pasiūlyti net 17 atostogų krypčių. Visose priimančiose 
šalyse turistus aptarnauja pasitinkantys TEZ TOUR biurai. Jų tikslas – daryti viską, kad jūs 
svečioje šalyje jaustumėtės kaip namuose. Dirbame su didžiuliais turistų srautais, puikiai 
orientuojamės turizmo rinkoje, tad garantuojame, kad mūsų partneriai – patikimiausios 
aviakompanijos bei patys geriausi viešbučiai. TEZ TOUR kompanijai taip pat priklauso turistų 
puikiai įvertinti ir pamėgti „Amara“ tinklo viešbučiai Turkijos kurortuose.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

www.teztour.lt
Keliaukime kartu!
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7 Tailando stebuklai
Tailandas – dieviškai gražus ir pilnas stebuklų – didelių ir mažų. Čia nebūtina lankyti vien 
garsiausius objektus, kad įsimylėtum šią šalį. Vietinių žmonių nuoširdumas ir šypsenos bei 
laukiniu grožiu alsuojanti gamta įkvėps mėgautis kiekviena akimirka. O egzotiškų spalvų 
atostogoms suteiks stebuklingai gardus maistas.

Tailando 
TOP 7

1 AJUTAJA

Ajutajos miestas – senosios karalystės sostinė, viena 
iš labiausiai turistų lankomų vietovių Tailande. Miestas, 
1350 metais įkurtas karaliaus U Thong, net 417 metų 
buvo Tailando sostinė. Dabar jis įtrauktas į UNESCO 
paveldo sąrašą – čia įspūdingi griuvėsiai, nuostabių 
rūmų, šventyklų ir vienuolynų liekanos dvelkia 
autentiškumu. Garsiausi šio miesto objektai: Wat 
Phra Ram – viena iš seniausių Ajutajos šventyklų, Wat 
Mahathat – karaliaus vienuolynas, garsėjantis Budos 
galvos atvaizdu, persipynusiu medžio šaknimis.

3 MUANG BORAN

Tai pats didžiausias (apie 1 km²) pasaulyje parkas-muziejus po 
atviru dangumi, dar vadinamas „Senuoju Miestu”. Pagal pirminį 
parko savininkų sumanymą šioje vietoje planuota įkurti golfo 
lauką su miniatiūrinėmis istorinių Tailando pastatų kopijomis, 
tačiau pajudėjus procesui teritorija virto miniatiūriniu Tailandu 
su kruopščiai atkurtais senosios karalystės architektūriniais 
objektais iš įvairių šalies provincijų. 116 statinių, harmoningai 
įkomponuotų į parko landšaftą, suteikia nepakartojamą 
galimybę vieno pasivaikščiojimo metu susidaryti įspūdį apie 
kultūrinį Siamo paveldą.

EREVANO KRIOKLYS2
Kančanaburio provincijoje plyti nuostabus nacionalinis 
Erevano parkas. Dauguma į jį užklystančių turistų 
nori išvysti kaskadinį 7 pakopų Erevano krioklį. Šalia 
pirmųjų dviejų krioklio pakopų mėgsta ilsėtis ir vietiniai, 
savaitgaliais rengiantys čia iškylas. Kopiant aukščiau, 
maistą neštis draudžiama. Užkopti į uolos viršūnę prie 
aukščiausios Phu Pha Erawan pakopos siauru taku, 
apaugusiu bambukais, ne taip jau paprasta, bet ši kelionė 
verta visų išbandymų. Tik atminkite, kad nuo 15 val. 
draudžiama lipti aukščiau ketvirtos krioklio pakopos.
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4GYVENIMO DŽIAUGSMĄ 
SKLEIDŽIANTYS TAJAI

Tailande nuolatos lydi vietinių svetingumas, draugiškumas, 
nuoširdumas, mandagumas ir nuo veido nedingstančios šypsenos. 
Ir visa tai tajai demonstruoja nepaisydami nepritekliaus. 
Vidinė tajų ramybė iš pradžių stebina ir net trikdo, bet viešint 
Tailande verta išmokti taip elgtis ir patiems. Nerodykite pykčio, 
nes tajams tai reiškia grubumą ir neišsiauklėjimą. Šypsokitės ir 
Jums bus atvertos visos durys.

Tai Phang Nga – įlankoje kyšančios salos pavadinimas. 
Tačiau po 1974 m. filmo „Žmogus su auksiniu ginklu” 
sala dažniau vadinama tiesiog Džeimso Bondo sala. Ši 
„Bondiados“ dalis išgarsino šią vietą ir pritraukė minias 
smalsuolių. 
O sala išties ypatinga – tai veikiau karstinė neįprastos 
formos kalkakmenio uola, vertikaliai išsikišusi iš 
smaragdinės spalvos jūros. Dėl pavojingos formos priplaukti 
prie pat salos neleidžiama, grožėtis peizažu geriausia 
plaukiant valtele arba iš nedidelėje įlankėlėje Koh Ping Ghan 
esančio mažyčio paplūdimio.

6 KARALIŲ RŪMŲ 
KOMPLEKSAS BANKOKE

Šis pasakiško grožio kompleksas užima net 218 400 m² ploto teritoriją. 
Nuo XVIII iki XX amžiaus vidurio rūmuose buvo įsikūrusi oficiali Tailando 
karaliaus rezidencija. Šiandien čia veikia muziejus, kuriame galima išvysti 
karališkųjų regalijų, papuošalų, medalių ir monetų parodą, Smaragdinio 
Budos apdarus. Rūmų teritorijoje stūkso ne tik didingi rūmai, bet ir 
svarbiausia budistinė šventykla – Wat Phra Kaeo, kurioje saugoma 
labiausiai budistų garbinama relikvija – auksinė stupa.

SIMILANO SALOS5
Devynios Similano salos („similan“ malajų kalba reiškia 
„devyni“) – unikalus jūrinis draustinis, stebinantis 
nepaprastai turtingu povandeniniu pasauliu. Ši 
salų grupė „National Geographic Society” įtraukta 
į dešimtuką pačių populiariausių nardymo vietų 
pasaulyje. Čia gražu ne tik po vandeniu – pakeri ir 
akinančio baltumo paplūdimiai, vešlios džiunglės, 
uolos su grotomis ir tuneliais.

KHAO PHING KAN7

5Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Apie šalį
Neįtikėtinas 
Tailandas
Tailandas pribloškia visus, žinoma, gerąja prasme – savo 
gamta, salomis, tropiniu oru, maistu, šventyklomis, 
karališkais rūmais, naktiniu gyvenimu ir vietinių nuoširdumu. 
Tai tikrai ypatinga šalis, į kurią norisi grįžti, grįžti ir grįžti...

Tailandas ar Siamo karalystė?

1939 m., šalis, tuo metu dar vadinta Siamo karalyste, pakeitė pavadinimą 
į Tailandą. 1945 m. Tailando pavadinimas vėl buvo pakeistas į Siamo. Po 
ketverių metų, 1949-aisiais, šalis iš Siamo vėl persivadino Tailandu. Taigi, 
tai vienintelė šalis pasaulyje vos per 9 metus net tris kartus pakeitusi 
pavadinimą. Beje, „Thailand” reiškia  „laisvųjų šalis“.

Vargas dėl Bankoko

Tiksliau, ne dėl pačio miesto, o jo pavadinimo. Jis – ilgiausias vietovardis 
pasaulyje – Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara 
Yuthaya Maha Dilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom 
Ratchaniwet Maha Sathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakka Thattiya 
Witsanu Kam Prasit, kas pažodžiui reiškia maždaug tai: „Angelų miestas, 
didysis miestas, amžinasis brangakmenių miestas, neįveikiamas 
Dievo Indros miestas, pasaulio sostinė, apdovanota devyniais 
brangakmeniais, laimingasis miestas, turintis nuostabius karaliaus 
rūmus, primenančius reinkarnuojančio Dievo buveinę danguje, miestas, 
kurį suteikė Indra ir pastatė Višnukarmas“. 
Netgi vietiniai nemoka pilno savo miesto pavadinimo, tačiau jo nevadina 
Bankoku. Bankokiečiams jis Krung Thep - „Angelų miestas”.
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Sanuk filosofija

Šios filosofijos pagrindinis moto – „gyvenk 
džiaugdamasis”, o išraiška – šypsena.

Tailande dabar 
2557 metai!

Metus tajai skaičiuoja ne nuo Kristaus gimimo, kaip 
visas Vakarų pasaulis, o nuo Budos mirties – 

543 m. pr. Kr. Tad Naujieji metai Tailande švenčiami 
balandžio 11-14 dienomis. Ši šventė vadinama 

Songkran, jos metu tiesiog privalu laistytis vandeniu 
ir tai ne kokia nors išdaiga, o simbolinis vienas kito 

prausimas nuo kūno ir sielos purvo.

Tajai – valgytojų tauta

Kai susitinka du tajai, jie pirmiausia vienas kitą 
pasveikina žodžiais „kur tu eini?“, o paskui užduoda 
klausimą „ar jau pavalgei?“. Valgytojų tautos 
mentalitetą išduoda ir tai, kad maisto (dieviškai 
gardaus) galima įsigyti visur - ir restorane, ir 
užeigėlėje, ir tiesiog gatvėje. Čia neįmanoma išalkti! 
Ir jokių kalbų apie dietas...

Pasinėrę į budizmą
Tailande veikia daugiau kaip 32 700 budistų šventyklų, kuriose 

gyvena apie 370 000 vienuolių. Tai maždaug 1 vienuolis 170 šalies 
gyventojų. Tokio santykio nėra jokioje kitoje valstybėje.

Įdomu
Tikrai sunku patikėti, bet 
1955 m. Tailande snigo.

7Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Valgytojų 
rojus

Atvykus į Tailandą tampa akivaizdu - tajai nemėgsta valgyti namuose. Sako, kad jie net normalių virtuvių 
neturi. O ir kam jos, kai gatvėje galima pavalgyti pigiai, greitai ir skaniai. Bankokas tiesiog pritrenkia maisto 

įvairove – tai miestas, kuriame galima paragauti beveik visų pasaulio virtuvių patiekalų. Sunku tuo nepatikėti... 
Dar labiau žavi „nesikandžiojančios” to maisto kainos. Neįmanoma nevalgyti, o „meilės maistui” atmosfera 

sugundo paragauti net ir to, kas mūsuose laikoma nevalgomu.

Tailando virtuvė
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• kalendros šaknis – naudojama ir karštųjų patiekalų gamyboje, ir kaip daugybės marinatų dalis; 
• kalendros lapai – naudojami gaminant ir puošiant maistą;
• „Naam Pla“ žuvies padažas – suteikia sūrumo ir išryškina kitų ingredientų skonį;
• ryžiai – jie visuomet stalo centre;
• kokosų pienas – viena svarbiausių karių, sriubų ir desertų sudėtinių dalių;
• kario pastos – jos dažnai gaminamos ir namuose pagal iš kartos į kartą perduodamus šeimos 
receptus;
• aitriosios pipirų ankštys – pagrindinis nacionalinės virtuvės bruožas. Jų dabar priskaičiuojama 
daugiau kaip 10 rūšių;
• citrinžolė – suteikia patiekalams gaivaus ypatingo atspalvio.

EGZOTIKA
Pakepinti ir prieskoniais apibarstyti kirminai, žiogai ir 

tarakonai tikrai nežadina apetito, bet sako, 
kad skonis gali maloniai nustebinti.

Į tos pačios egzotikos sąrašą galima būtų įtraukti ir vaisių 
karaliumi vadinamą durijaną – vien dėl specifinio ir labai 
nemalonaus kvapo paragauti jo išdrįsta nedaugelis. Apie 

šį vaisių sakoma – dvokia kaip pragaras, bet skonis – 
dangiškas. Ragavusieji ne visada su šiuo teiginiu sutinka, 

bet neužbėkite įvykiams už akių... Paragaukite...

MĖGSTAMIAUSI TAILANDE PATIEKALŲ INGREDIENTAI:

DESERTUI
Kao Niaw Ma-Muang lipnūs saldūs ryžiai su mango vaisių 
gabalėliais ir kokosų kremu. Kartais jis dar paskaninamas 

skrudintomis traškiomis sezamų sėklomis. 
Tešloje kepti bananai su tirštu saldžiu kokosų pienu.

Melionų, papajų ir kitų vaisių kompotas su jazminų vandeniu.

ATRADIMAS
Rekomenduojame paragauti Bael fruit – bengališkosios 

aivos vaisių, dar vadinamų auksiniais obuoliais – arbatos. 
Tailande tas medis vadinamas Matum ir simbolizuoja turtą ir 
laimę. Vietiniai teigia, kad šis medis – daugiausia gydomųjų 

savybių turintis augalas. Bael fruit malonaus egzotiško 
skonio arbata visiškai neturi kofeino, ją galima gerti tiek 

karštą, tiek šaltą su ledukais.

VISI PASAULIO VAISIAI
Jei durijano vaisius nepatiks, ne bėda. Tailande vaisių 
įvairovė stulbinanti. Vien bananų rūšių pasirinkimas 

maloniai stebina, o kur dar vaisiai, kurių net pavadinimų 
lietuviškai nežinome. Beje, pirmąją vietą Tailandas pasaulyje 

užima pagal čia užauginamų mangostanų kiekį.

Įdomu
Tailande visiškai nenaudojami pieno 
produktai. Parduotuvėse galite 
rasti jogurto, tačiau jis tikrai nėra 
populiarus tarp vietinių. Kreminei 
patiekalų konsistencijai išgauti ir 
skoniui sušvelninti naudojamas 
kokosų pienas ir grietinėlė. 9Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Jungtinis turas
Pažintis su Bankoku ir poilsis pasirinktame kurorte

Puketas + Bankokas
Puketas – didžiausia sala Tailande. Skrydis iš Bankoko į šį 
regioną lėktuvu trunka tik šiek tiek ilgiau nei valandą. Salą su 
žemynine Andamanų jūros pakrante taip pat jungia ir Sarasino 
tiltas-pylimas, kuris Puketo turistams suteikia galimybę nuvykti 
į nepaprasto grožio vietas ir nacionalinius parkus kaimyninėse 
Krabi ir Phang-Nga provincijose.

Pukete galima rasti viską, kas siejasi su idilišku ir egzotišku 
poilsiu: mišku apaugusius senus kalnus, krioklius, vaisių 
sodus, kokosų ir kaučiukmedžių plantacijas, laukinius 
paplūdimius ir nuostabios spalvos jūrą. 

Pataja + Bankokas
Pataja – didžiausias Tailando kurortas, išsidriekęs rytinėje 
Siamo įlankos pakrantėje, apie 140 km atstumu į pietryčius 
nuo Bankoko. Pataja vilioja daugybe dailių įlankų, nuostabių 
paplūdimių bei kurortų. Be plačių paplūdimių ir įvairių pramogų 
juose, parduotuvių, didžiulių viešbučių, restoranų ir kavinių, 
Pataja garsėja kaip siautulingo naktinio gyvenimo sostinė ir 
vienas lankomiausių pasaulio kurortų.

Kelionės metu numatytas 12 nakvynių poilsis 
pasirinktame viešbutyje Patajos kurorte ir likusios 2 
nakvynės pasirinktame viešbutyje Bankoko mieste.

Į jungtinio turo kainą įskaičiuota:
• skrydžio bilietai Vilnius–Bankokas–Vilnius; Bankokas–Puketas–Bankokas;
• pasitikimas oro uoste;
• pervežimai oro uostas–viešbutis–oro uostas;
• rusiškai kalbantis „Tez Tour“ atstovas / gidas ekskursijų bei pervežimų metu.

Į jungtinio 
turo kainą 
neįskaičiuota:
• viza;
• draudimas.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Įdomu
Bankokas – karštas, kunkuliuojantis 10 mln. gyventojų 
megapolis... Jei pavargsite nuo minios – užsukite 
atsikvėpti ir pasimėgauti ramybe į „Dusit“ parką.
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Ekskursijos programos pavyzdys
Pirmoji diena: pusryčiai, kokosų plantacija ir tailandiečio 
ūkis, plaukiojantis turgus Damian Saduak, plaukimas kanalais, 
karališkoji tiko gamykla, dramblių kaimelis ir jojimas drambliais, 
pietūs, Tam Krase olos lankymas, apžvalgos aikštelė „Mirties 
kelias“, Sayok Noy krioklys, maudynės karštuose radono 
šaltiniuose, arbatos degustacija, apgyvendinimas viešbutyje, 
vakarienė, diskoteka ant plausto.

Antroji diena: pusryčiai, Vačiralongkorna užtvanka, žolininko 
krautuvėlė, maudynės karštuose radono šaltiniuose Chin Dat, 
dramblių kaimelis ir jojimas drambliais, Sayok Noy krioklys, 
pietūs, grįžimas į Patają.

Dviejų dienų išvyka upe Kwai

„Kwai exotic“

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė

      Damian Suduak – šimtmetį 
skaičiuojantis plaukiojantis turgus. 
Tikra egzotika! Tai pati geriausia vieta 
įsigyti šviežių vaisių – ir dėl kainos, ir 
dėl pasiūlos, ir dėl kokybės. 

Šią upę vakarų Tailande išgarsino 1957 m. Deivido Lyno filmas „Tiltas per Kwai upę”, pelnęs net 7 „Oskarus”. 
Norintys savo akimis pamatyti garsųjį tiltą pamažu pavertė Kwai upę aktyviai lankomu turistiniu objektu. 

Be tikrai įdomių objektų šalia upės labiausiai žavi pats plaukimas ir galimybė  pažvelgti į nematytą ir tikrai egzotišką Tailandą. 

Įdomu
Pasiplaukiojimą Kvai upe kiekvienas gali rinktis pagal savo 
poreikius ir pageidavimus - be „Kwai exotic” siūlome Jums 
dar „Kwai prestige” ir „Kwai maximum” programas.
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Garsiausi objektai:
• Yai Chai Mongkhon šventykla, pastatyta 1357 m. 
kaip vienuolynas.
• Wat Mahathat šventykla, kuri buvo naudojama 
kaip karališkasis vienuolynas bei budistų vienuolių 
bendruomenės vyriausiojo vienuolio rezidencija. 
Šios šventyklos teritorijoje guli garsioji Budos 
statulos galva, kuri ten jau taip seniai, kad ją jau 
apraizgė šimtamečio medžio šaknys.
• Phra Si Sanphet šventykla, kur 98 metus buvo 
karališkieji rūmai. Šventyklos teritorijoje stovi trys 
stupos su Ramathibodi II, jo tėvo ir brolio palaikais. 
• Na Phra Meru šventykla – vienintelis statinys, 
nesugriuvęs 1767 m. Šventykloje galima pamatyti 
šešių metrų Budos atvaizdą, papuoštą karalių 
regalijomis. Nedidelėje šventykloje stovi žalio 
akmens Budos statula iš Ceilono, kuriai daugiau 
kaip 1300 metų.

Ekskursijos

Ajutaja
Siamo karalystės palikimas

Tai antroji istorinė Siamo karalystės 
sostinė, tiksliau, jos likučiai. Įkurta 
karaliaus Y-Tong XIV a. Ajutaja sostine 
išbuvo visus 417 metų. Ji regėjo 
nutylančius ir vėl įsiplieskiančius karus 
su Birma, 33 karalius ir 5 dinastijas. 
Paskutinį kartą, 1765 m., įsiveržus 
Birmos kariams, šis kažkada vienas 
turtingiausių Rytų miestų buvo visiškai 
nusiaubtas ir išgrobstytas.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus 
vadybininkė

      Šiandien Ajutaja yra to paties pavadinimo provincijos sostinė. 
Šis miestas sudarytas iš dviejų dalių – viena dalis – tai istorinis 
parkas – senosios sostinės likučiai, įtraukti į UNESCO saugomų 
objektų sąrašą, o kita dalis – šiuolaikiškas gyvenamas miestas su 
parduotuvėmis, turgumis, viešbučiais ir įprasta tajų buitimi. 
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Kambodža
(2 dienų ekskursija)

Ankoras – khmerų karalių 
brangenybės

Kambodžos džiunglėse, net 1000 km² plote, išsibarstę Ankoro – pražuvusio Khmerų imperijos miesto likučiai.
 Tai buvo turto ir tobulumo viršūnę demonstruojantis šventasis miestas. Khmerų karalystės klestėjimo (IX–XV a.) laikais 

Ankore gyveno beveik 750 000 žmonių ir tai buvo didžiausias pasaulyje to meto urbanistinis kompleksas. 
Atrastas XIX–XX a., šiandien Ankoras turi istorinio draustinio statusą ir priklauso pasauliniam UNESCO kultūros paveldui. 

Legenda
Kaip buvo statomas šis didingas miestas – nežinia. Iki mūsų 
dienų neišliko jokių rašytinių šaltinių, išskyrus legendą. 
O joje pateikiama dieviškoji miesto kilmės versija. Pasak 
legendos, princas Preah Ket Melea viešėjo danguje pas dievą 
Indrą dangiško grožio rūmuose. Tačiau princas nepatiko 
dangiškosioms šokėjoms ir jos paprašė dievą grąžinti princą 
žemėn. Kad princas neįsižeistų Indra įsakė dangaus valdytojui 
Preah Pušnukui pastatyti žemėje dangiškųjų rūmų, kuriuose 
viešėjo princas, kopiją. Taip atsirado Ankor Vatas.

Ekskursijos programa
Pirmoji diena: iš Patajos viešbučių išvykstama anksti ryte, 
pusryčiai pasienio ruože, formalumų tvarkymas Kambodžos vizai 
gauti, sienos perėjimas, vykimas į viešbutį, pietūs, ekskursija 
ežere Tonle Sap, saulėlydis Phnom Bakheng šventyklos fone. 
Vakarienės metu (švediškas stalas) matysite teatralizuotą 
pasirodymą „Apsara“, pagal pageidavimą, galėsite aplankyti 
naktinį turgų. Nakynė viešbutyje. 

Antroji diena: pusryčiai, šventyklų komplekso Angkor lankymas: 
Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, Dramblių terasa, Ta Keo, 
Ta Prom, grįžimas į viešbutį, išsiregistravimas, pietūs, grįžimas 
į Tailandą. Pakeliui sustojimas šilko krautuvėlėje.

Įdomu
Manoma, kad Ankor Vato šventyklos kompleksas atkartoja induizmo pasaulio sandarą. Šventykla 
pastatyta aplink centre stovintį bokštą, simbolizuojantį  šventąjį Meru kalną – dievų buveinę, esančią 
induizmo kosmoso ašyje. Išorinės sienos – tai kalnai, ankstesniame pasaulio suvokime simbolizavę 
pasaulio kraštą, o sienas supantys kanalai vaizdavo anapus tyvuliuojantį vandenyną.
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Egzotiško grožio karalienės
Sakoma, kad visame Tailande yra apie 300 ilgakaklių moterų. 
Visos jos gyvena šiaurės Tailande, šalia Birmos sienos ir 
priklauso etninei Karen grupei. Mergaitėms žiedai ant kaklo čia 
pradedami mauti nuo penkerių 
metų ir joms augant kaklas 
išsitempia net iki 
keliasdešimties centimetrų. 
Kuo jis ilgesnis, tuo moteris
gražesnė. Pasakojama apie 
tikrą grožio idealą ir itin 
gerbiamą rekordininkę, 
kuriai ant kaklo 
puikuojasi net 37 žiedai.

Ekskursijos

Wat-Yan šventykla, 
kinų muziejus, 
ilgakaklių moterų kaimas

Kitoks 
Tailandas

Ekskursijos programa
Vyksite prie apie 30 km nuo Patajos stūksančio kalno, 
kuriame iš tikro aukso plokštelių sumontuotas 160 m aukščio 
sėdinčio Budos atvaizdas. Apsilankysite šalia esančiame Kinų 
vienuolyne-muziejuje, kuris stulbina savo meno dirbiniais iš 
bronzos. Ši vieta yra saugoma Tailando karališkosios šeimos. 
Jūsų taip pat laukia apsilankymas ilgakaklių moterų kaime ir 
tailandietiško šilko parduotuvėje.

Įdomu
Wat Yan didžiulis šventyklų kompleksas netoli 
Patajos. Jo teritorijoje stovi daug tajų bei kinų 
šventyklėlių, supamų nuostabaus parko su 
nedideliais ežerėliais. Garsiausias Wat Yan objektas - 
didžiulis auksinis sėdinčio Budos atvaizdas ant
Khao Chi Chan kalno (Auksinio kalno).
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Ką išvysite?
Pasigėrėję orchidėjų ir kaktusų 
kompozicijomis būsite pakviesti stebėti 
dviejų pasirodymų. Vienas supažindins su 
įvairių šalies tautų dainomis ir šokiais, kitą 
pasirodymą surengs dresuoti drambliai, jie 
žais futbolą, tapys paveikslus, atliks masažą. 
Taip pat Jūsų lauks apsilankymas natūralios 
kosmetikos parduotuvėje „Vitamax“. 

Augalų 
karalystė

Gražiame slėnyje tarp kalnų driekiasi 
didžiulis atogrąžų sodas, garsėjantis 
neįtikėtinomis parko kompozicijomis. 
„Nong Nooch“, arba orchidėjų parkas – 
tai didžiulė teritorija, kurią rūpestingos 
dekoratorių rankos pavertė amžinai 
žydinčiu sodu. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

      „Nong Nooch“ botanikos sodas turi pačią 
didžiausią palmių kolekciją pasaulyje – jų čia yra 
virš 800 rūšių ir 1200 veislių. Šis sodas taip pat 
sukaupė gausiausią pasaulyje cikinių (Cycadaceae) 
šeimos kolekciją. Žinoma, įspūdinga ir „Nong 
Nooch“ orchidėjų kolekcija, ypač dendrobių ir 
katlėjų. Jos įkurdintos specialiame, apie 0,5 
hektarų dydžio name, kuriame sudarytos idealios 
sąlygos šioms gražuolėms tarpti.

Kviečiame Jus į nuostabaus grožio parką su 
atogrąžų augalais, stulbinančių formų senais 
akmenimis bei ilgaamžiais medžiais. 
Šiame parke įsikūrusi viena iš didžiausių 
krokodilų fermų pasaulyje. Apsilankę joje išvysite 
itin drąsų krokodilų dresuotojo pasirodymą. Jei ir 
Jūs nepristigsite drąsos, po pasirodymo galėsite 
nusifotografuoti ant vieno iš krokodilų. 
Ekskursijos pabaigoje apsilankysite 
brangakmenių galerijoje.

Tropinis sodas „Nong Nooch“

Krokodilai 
iš arti
Krokodilų ferma, milijonus 
metų skaičiuojantis akmenų parkas 
ir „gero miego fabrikas“
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Ekskursijos

TRANSVESTITŲ ŠOU

Tiffany

Šiuolaikinė muzika, spalvingi kostiumai ir 
įspūdingos dekoracijos – skiriamieji, visame 
pasaulyje garsių, transvestitų šou bruožai. 
Tarp dalyvių yra tarptautinių grožio konkursų 
nugalėtojų. Pasibaigus teatralizuotam šou, Jūs 
turėsite unikalią galimybę nusifotografuoti su 
pasirodyme dalyvavusiais atlikėjais. 

Apžvalginė 
ekskursija Bankoke

Tikrai nedaug pasaulyje miestų, taip harmoningai suderinusių 
visus įmanomus kontrastus – skurdą ir prabangą, senovę ir 
šiuolaikiškumą, chaosą ir ramybę, gatvėje gaminamą maistą 

ir aukščiausios prabos restoranus... Tikras rytų megapolis, 
kunkuliuojantis egzotiškas katilas, „Angelų“ ir šventyklų 

miestas – abejingų Bankokas tikrai nepaliks.

Išvyka 
drambliais

Kur lankysitės?
Šios ekskursijos metu Jūs aplankysite Karalių rūmų 
kompleksą – tai nacionalinės reikšmės kultūrinis paminklas, 
didingo grožio ansamblis. Pabuvosite Smaragdinio budos 
šventykloje - pačioje švenčiausioje tajams vietoje. Užsuksite 
ir į Gulinčio Budos šventyklą - vieną seniausių karalystėje.
Joje atsirado pirmoji tajų masažo mokykla. Iš apžvalginės 
viešbučio „Baiyoke Sky” aikštelės galėsite į Bankoką 
pažvelgti iš paukščio skrydžio perspektyvos. Taip pat 
lankysitės Madam Tiuso muziejuje bei okeanariume „Siam 
Ocean World“.

PO „ANGELŲ MIESTĄ“

16



Beždžionių karalystė
Tai nedidelė akmenuota sala su ne itin vešlia augmenija. 

Iš pirmo žvilgsnio šis žemės lopinėlis atrodo negyvenamas,
 tačiau laiveliui artėjant link kranto, pasitikti „svečių” ima 

rinktis nemenkas būrys beždžionių. Pastarųjų saloje gyvena tikrai 
nemažai ir jos visai nebijo žmonių, tad nenustebkite, jei salos šeimininkių 

elgesys bus familiarus ir netgi įkyrus – jos tikisi lauktuvių. O jei tokiomis 
nepasirūpinote iš anksto – teks atlaikyti smalsuolių dėmesį.

Į SVEČIUS PAS ŠMAIKŠTUOLES VAGILES

Beždžionių sala

Išvyka 
drambliais
Tajai jaučia ypatingą pagarbą šiam milžiniškam 

gyvūnui – jo skulptūrėlių pilnos suvenyrų 
parduotuvės, Tailande veikia „Karališkasis 

dramblių muziejus“, kovo 13 dieną švenčiama 
nacionalinė dramblio diena, o vieną induizmo 

dievybių – Ganešą su dramblio galva – garbina 
ir budistai. Dar ir dabar šie gyvūnai kai kuriose 

Tailando dalyse dirba miškuose ir žemės ūkyje. 
Svarbų vaidmenį jie vaidina ir vestuvių bei kitų 

švenčių ceremonijose. Tačiau išvysti dramblį 
Tailande nėra taip paprasta – lengviausias 

būdas – nuvykti į specialias pramogas 
turistams organizuojančias dramblių fermas.

Įdomu
XVII a. pabaigoje Tailando karalius 
turėjo 20 000 dramblių, specialiai 
paruoštų dalyvauti mūšiuose.

Pakviesime Jus į pasiplaukiojimą jūra – kelionės metu 
stabtelsime išsimaudyti, panardyti, iš valties bus galima 
ir pažvejoti. Tačiau kelionės tikslas – Beždžionių sala. Tai 

sala, kurioje žmonės negyvena, ją valdo beždžionės...

Diana 
Ardinavičienė

Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė

      Į Beždžionių salą nesivežkite jokių brangių daiktų, nedėvėkite ir vertingų 
papuošalų. Pačioje saloje būtina akylai saugoti pinigines, fotoaparatus, akinius, 

laikrodžius ir kitus vertingus daiktus. Beždžionės šioje saloje ne tik labai 
drąsios, bet ir labai smalsios. Pavogti kokį nors Jūsų daiktą jos gali ne iš blogos 

valios, bet iš nevaldomo smalsumo.

EGZOTIŠKAS SAFARIS

Ekskursijos metu
Leisitės į kelionę ant dramblio nugaros, galėsite 

pasivažinėti arklių traukiama karieta. Taip pat Jūsų 
lauks mažų beždžionėlių pasirodymas, pietūs arba 

vakarienė (priklauso nuo išvykimo laiko). 
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Bankokas
RyTų VenecIJA

Aukščiausi dangoraižiai, neonas, Čao Praja kanalai, nesiliaujantys kamščiai, gatvėje čirškančio 
maisto kvapai, 400 budistinių šventyklų ir, atrodo, niekada nenustojantis kunkuliuoti 

gyvenimas gatvėse – Bankokas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti beprotiškas.

Kurortas
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Kur apsistoti?
Istorinis miesto centras Rattanakosin saloje. Čia stovi Karalių rūmai 
ir Smaragdinio Budos šventykla. Istorinėje miesto dalyje įsikūręs 
parlamentas ir dauguma valstybinių institucijų bei ministerijų. 

Silom rajonas – šiuolaikinis centras. Čia yra dauguma didelių 
kompanijų biurų, taip pat aukščiausi Bankoko pastatai bei vieni 
brangiausių miesto viešbučių. 

Šiaurinėje rajono dalyje, Si Phraya ir Surawong gatvėse, įsikūrę 
prekybos centrai su daugybe parduotuvių. Šioje rajono dalyje yra 
ir nebrangių viešbučių.

Siam Square rajonas – prekybinis miesto centras. Čia kainos 
gerokai skiriasi nuo turistinio rajono ir ženkliai mažesnės nei 
Silom rajone. 

Kiek atokiau į rytus nuo prekybos centrų rajono yra Ploenchit 
rajonas, kuriame įsikūrę labai brangūs viešbučiai ir nemažai 
ambasadų. 

Sukhumvit rajonas – naktinio Bankoko centras su daugybe 
naktinių klubų ir barų. Būtent čia apsistoja ir pramogauja dauguma 
sostinės turistų. Kainos rajone yra didesnės nei Siam Square, bet 
mažesnės negu Silom.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

      Nuo aukščiausio Tailando pastato „Sky Baiyoke“ 
atsiveria pasakiški vaizdai. Stovint 84-ajame aukšte 
nepaprastai įdomu pasižvalgyti po efektingai naktį 
šviečiančias Bankoko „džiungles”. Šis pastatas taip pat 
yra aukščiausias Pietryčių Azijos viešbutis bei ketvirtas 
pagal aukštį viešbutis pasaulyje.

Įdomu
Bankoke būtina:
paplaukioti Čao Praja upe, aplankyti šventyklą Wat Arun ir „Grand Palace” kompleksą, pasivaikščioti po „Dusit“ 
parką, vakare užsukti į „Vertigo” barą, įsikūrusį ant viešbučio „Banyan Tree” stogo ir išgerti kokteilį po atviru 
dangumi su pribloškiančiu vaizdu į naktinį Bankoką, pasivažinėti tuk-tuku, paskanauti gatvės maisto.

Ba
nk

ok
as
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Royal Orchid Sheraton

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ dušas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ palydovinė TV (video kanalas, 
už papildomą mokestį)

 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė („Link@Sheraton“)
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų salės: 24 (nuo 10 iki 
1250 asm.)

 ♦ SPA centras („Mandara“)
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 4 (tajų, italų ir 
tarptautinė virtuvės)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna
 ♦ sūkurinė vonia 

VIEŠBUČIO VIETA: 31 km iki Bankoko oro 
uosto, 8 km iki miesto centro, istorinėje 
Bankoko miesto dalyje, Čao Praja upės 
kairiajame krante. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1983 metais. 28-ių 
aukštų pastate yra 564 numeriai, pagrindinis 
pastatas (4-24 aukštai) ir Tower Executive 
Floors (25-28 aukštai): 564 Deluxe River / 
Deluxe Premium River View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 33 Executive Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 70 kv. m),
95 Tower Executive tipo numeriai (maks. 
2 asm., 36 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sheraton.com/bangkok

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

Ba
nk

ok
as

Pusryčiai, 
vakarienė5
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Millennium Hilton

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas 
(Executive Suite)

 ♦ video žaidimai, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini baras
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį (LAN / Wi-Fi )

 ♦ žadintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ kabelinė televizija (video 
kanalas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius (LCD, Executive 
Suite)

 ♦ telefonas (su autoatsakikliu)
 ♦ šlepetės
 ♦ radijas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ lyginimo lenta
 ♦ seifas
 ♦ lygintuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ verslo centras: visą parą
 ♦ restoranai: 4
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (gultai, 
rankšluosčiai)

 ♦ autobusas iki miesto centro (iki 
metro stoties)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 2 („Rooftop Bar“, „Three Sixty“ 
(panoraminis baras 32 aukšte))

 ♦ atviras baseinas (gultai, 
rankšluosčiai)

 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salės: 17 (nuo 20 iki 
700 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ joga (pagal tvarkaraštį)
 ♦ aerobika (pagal tvarkaraštį)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė: visą parą
 ♦ sauna  
 ♦ pirtis

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Bankoko oro 
uosto, 12 km iki Bankoko miesto centro, 
ant Čao Praja upės kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais.
32-jų aukštų pastate yra 543 numeriai: 
389 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 34 kv. m), 76 Executive tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 34 kv. m), 31 Executive Suite 
tipo numeris (maks. 2+1, 67 kv. m), 
16 Executive Plus Suite tipo numerių
(maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 41 Executive 
Plus Suite tipo numeris (maks. 2+1 asm., 
67 kv. m), Royal Suite tipo numeris
(maks. 2+1 asm., 305 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hilton.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ meniu vaikams
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Adriatic Palace Bangkok

Amari Atrium

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė, kabelinė TV
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės (išskyrus Superior)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas (išskyrus Superior)
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ sofa (Deluxe)
 ♦ CD / DVD grotuvas (Deluxe, 
Executive, Suite)

 ♦ radijas (Suite)
 ♦ internetas: LAN, Superior, Deluxe 
Room (už papildomą mokestį), 
internetas Wi-Fi, Executive, Suite 
(nemokamai)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas (Deluxe, Suite)
 ♦ rašomasis stalas (Deluxe)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas 
 ♦ baseinas (gultai, rankšluosčiai)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ poilsio kambarys (Executive Lounge 
svečiams, gyvenantiems Executive 
tipo numeriuose)

 ♦ konferencijų salės: 6 (nuo 20 iki    
340 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranai: 2 (tarptautinė ir italų 
virtuvės)

 ♦ verslo centras
 ♦ baras (ir restoranas „Mingles Pub“)
 ♦ baras
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ tailandietiškas masažas: už 
papildomą mokestį

 ♦ pirtis 
 ♦ joga 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki Bankoko oro 
uosto, 3 km iki Bankoko miesto centro, 15 min 
važiavimo iki prekybos centrų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais. 23-jų 
aukštų pastate yra 568 numeriai: 463 Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 
30 Executive tipo numerių (maks. 2 asm., 
30 kv. m), 50 Deluxe tipo numerių (maks. 
2 asm., 30 kv. m), Deluxe Corner, Executive Suite, 
Deluxe Suite tipo numeriai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amari.com/atrium/

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 metų)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ vonia
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ chalatas (tik Excellency ir Suite 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (gultai, 
rankšluosčiai)

 ♦ konferencijų salės: 4
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 3 (tajų, japonų, 
tarptautinė virtuvės)

 ♦ baras
 ♦ seifas (registratūroje, 
nemokamai)

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Bankoko oro uosto, 
centrinėje Bankoko miesto dalyje, netoli prekybinio 
rajono Pratunam ir „Central World Plaza“. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 33-jų aukštų 
pastate yra 394 numeriai: 180 Superior tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 140 Deluxe tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 20 Excellency tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 55 kv. m), One Bedroom 
Suite, Two Bedroom Suite tipo numeriai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adriaticpalace.com/Bangkok/Home.php

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams: pagrindiniame 
baseine (uždaras baseinas)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Pusryčiai, 
pietūs, 
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

Bangkok Palace

Royal Benja Hotel

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ seifas (išskyrus Deluxe)
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius 
 ♦ internetas: už papildomą mokestį 
(Wi-Fi / LAN )

 ♦ kabelinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tajų ir tarptautinė 
virtuvės)

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salės: 6                        
(nuo 40 iki 500 asm.)

 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas (gultai, rankšluosčiai)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 3
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas 
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 41 km iki Bankoko oro 
uosto, 2 km iki Bankoko miesto centro, 
Sukumvit gatvėje šalia prekybos centrų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais. 30-ies 
aukštų pastate yra 392 numeriai: 388 Deluxe 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 46 kv. m), 
2 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
84 kv. m), 2 Royal Suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 138 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.royalbenja.th.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 metų)

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės (Deluxe)
 ♦ chalatas (Deluxe)
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas, pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tajų ir Europos virtuvės)
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 10 (nuo 25 iki 
1000 asm.)

 ♦ seifas 
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ verslo centras

VIEŠBUČIO VIETA: 21 km iki Bankoko oro uosto, 
Bankoko miesto centre.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, kasmet 
atnaujinamas. 14-os aukštų pastate yra 579 numeriai: 
308 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
271 Deluxe tipo numeris (maks. 2+1 asm., 28 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bangkokpalace.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 metų)

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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PATAJA
DIDžIAuSIAS TAIlAnDO KuRORTAS

Nuo 1956 metų snūduriuojantis žvejų kaimelis smarkiai pasikeitė. Vietnamo karo metu čia atsikvėpti ir 
atsipalaiduoti fantastiškuose paplūdimiuose bei tuo metu vieninteliame tarptautinius standartus atitinkančiame 

viešbutyje atvykdavo JAV kariškiai. Jie ilgainiui pamėgo šias vietas, o išėję atsargon tapo pirmaisiais investuotojais. 
Pamažu Pataja užaugo į didžiausią Tailando kurortą. Kaimelio pavadinimas Pah Tha Ya (tai reiškia „vėjas pučia iš 

pietryčių į šiaurės rytus lietingojo sezono pradžioje“) taip pat buvo pakeistas paprastesniu Pattaya. 

Kurortas

24



Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

      Visiems pageidaujantiems 
Tailande aktyviai leisti laiką 
pažintinėse ekskursijose, Patajos 
kurortas – idealiausias pasirinkimas. 
Būtent šis regionas gali pasigirti 
didžiausia ekskursijų gausa.

Pa
ta

ja
Norintiems panardyti
Koh Rhin sala - viena geriausių vietų nardyti Patajos regione. 
Du puikūs paplūdimiai, rami įlanka, minkštųjų koralų plynaukštė. 
Prie šiaurinės uolos galima nardyti esant bet kokiam orui – net 
ir pučiant dideliam vėjui čia atsiras rami užuovėja. 

Nemėgstantiems šurmulio
Ramybės pačioje Patajoje nerasite, visgi tai be 
perstojo pramogaujantis didžiulis miestas-kurortas. 
Ramybės oazės įsikūrusios atokiau nuo miesto 
centro, tai Jomtien ir Naklua rajonai. Šios poilsio 
zonos sukurtos pagal kitą poilsio koncepciją. 
Viešbučiai stovi parko zonose, jie visi turi didesnes 
teritorijas su nuosava infrastruktūra bei išėjimais į 
platų miesto paplūdimį. 
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Sheraton Pattaya Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baras „Latitude“
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ restoranai: 2 („Infiniti“ – italų, 
„Elements“ – tarptautinis)

 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 20 iki 
50 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė: visą parą
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 140 km iki Bankoko oro uosto, 
pietinėje Patajos kurorto dalyje, 4 km iki miesto 
centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro keturi 4-ių aukštų korpusai, dešimt 2-jų 
aukštų pastatų-pavilijonų ir dvi vilos. Viešbutyje 
yra 156 numeriai: 60 Garden View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 46 Ocean View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 8 Pool 
Terrace tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 
23 Deluxe Pavilion Garden View tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 65 kv. m), 17 Ocean Front Pavilion 
numeriai (maks. 2 asm., 65 kv. m), 1 Baan Sai Chol 
Villa tipo vila (maks. 2+1 asm, 210 kv. m), 1 Baan 
Sai Nam Villa tipo vila (maks. 4+2 asm., 125 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra platforma (užpilta 
smėliu). Skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sheratonpattayaresort.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ pusryčiai numeryje (Villa, pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ liokajaus paslaugos (visą parą, 
Villa, pagal atskirą užklausą)

 ♦ mini baras
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ televizorius 
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė TV
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (šlako danga)

 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis baseine 
 ♦ bėgimo takelis (parke)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį         
(4 duobutės)

 ♦ skvošas, už papildomą mokestį       
(2 teniso kortai)

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2
 ♦ meniu (rusų kalba)
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ lovelė, pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Royal cliff Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ IDD telefonas
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas 
numeriuose: visą parą

 ♦ vonia
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ balkonas / terasa (su 
staliuku, krėslais arba 
gultais)

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ CD / DVD grotuvas (Suite)
 ♦ vaisių pintinė atvykimo 
dieną

 ♦ mini baras
 ♦ paplūdimio krepšys
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas
 ♦ svarstyklės
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centrai: 2
 ♦ internetas 
 ♦ poilsio kambarys (Club Lounge („Royal Cliff 
Grand Hotel“) – 20 minučių interneto 
nemokamai (daugiau tik šio korpuso 
svečiams))

 ♦ jachtų klubas 
 ♦ SPA centrai: 2 (visi procedūrų aprašymai 
išversti į rusų kalbą)

 ♦ numeriai nerūkantiems 
 ♦ sūkurinės vonios: 4
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ restoranai: 11
 ♦ vaistinė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ vyno rūsys (yra savos gamybos vyno rūšys)
 ♦ baseinai: 6 
 ♦ sraigtasparnių aikštelės: 2
 ♦ barai: 11
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ autobusas iki miesto centro (keletą kartų 
per dieną)

 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bankomatas

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro uosto, 
1 km iki Patajos miesto centro, prie Royal Cliff  įlankos, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: vienintelis viešbutis Patajos kurorte, kurio 
paplūdimiu gali naudotis tik viešbučio svečiai. 
Kompleksą sudaro 4 viešbučiai, kuriuose yra 1090 
numerių. 9-nių aukštų korpuse „Royal Cliff Beach Hotel“ 
yra 544 numeriai: Mini Suite tipo numeriai, One Bedroom 
Theme Suite tipo numeriai, Two Bedroom Theme Suite tipo 
numeriai. 5-ių aukštų „Royal Cliff Beach Terrace“ korpuse 
yra 89 numeriai: Mini Suite / Honeymoon Suite tipo 
numeriai, Two Bedroom Family Suite tipo numeriai, Two 
Bedroom Cliff Terrace Suite tipo numeriai. 19-os aukštų 
korpuse „Royal Cliff Grand Hotel“ yra 372 numeriai: Club 
Seaview Room tipo numeriai, Grand Club Seaview Room 
tipo numeriai, One Bedroom Junior Suite tipo numeriai, 
One Bedroom Regency Suite tipo numeriai, Two Bedroom 
Regency Suite tipo numeriai, Two Bedroom Royal Suite tipo 
numeriai. 8-ių aukštų korpuse „Royal Wing & SPA“ yra 
85 numeriai: One Bedroom Royal Wing Suite tipo numeriai, 
Three Bedroom Prersidential Suite tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto ir 2 nuosavi 
„Royal Wing Suites & SPA“ svečiams.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.royalcliff.com
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centara Grand Mirage Beach 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens pramogų parkas                
(12 kalnelių, yra ir vaikiškų)

 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salės: 7 (nuo 10 iki 
1200 asm.)

 ♦ barai: 3
 ♦ restoranai: 4 (tajų, kinų, italų ir 
Europos virtuvės)

 ♦ parkas („Garden Zone“ su gultais ir 
vaikų žaidimo aikštele)

 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ verslo centras
 ♦ baseinai: 5

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ joga, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro 
uosto, 2 km iki Patajos miesto centro, Wong 
Amat paplūdimyje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. 18-os 
ir 19-os aukštų pastatų komplekse yra 554 
numeriai: Deluxe Family tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 42 kv. m), Deluxe Ocean Facing tipo 
numeriai (6-9 aukštuose, maks. 2+1 asm., 
42 kv. m), Deluxe Family Ocean Facing tipo 
numeriai (6-9 aukštuose, maks. 2+1 asm., 
42 kv. m), Premium Deluxe Ocean Facing tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 42 kv. m), Club 
Mirage Ocean Facing tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 42 kv. m), Deluxe Ocean Facing Family 
Residence tipo numeriai (2 miegamieji atskirti 
durimis: miegamasis ir vaikų kambarys, maks. 
2+2 asm., 75 kv. m), Club Mirage Suite tipo 
numeriai (svetainė, miegamasis su durimis, 
maks. 2+2 asm., 84 kv. m), Grand Mirage Duplex 
Suite tipo numeriai (miegamais su svetainės 
zona pirmame aukšte, vaikų miegamasis su 
durimis antrame aukšte, maks. 4+2 asm., 
130 kv. m), Royal Suite tipo numeris 
(maks. 4+2 asm., 257 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.centarahotelsresorts.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ CD / DVD grotuvas (tik Suite)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ dušas (Deluxe, Deluxe Ocean 
Facing, Deluxe Family, Deluxe 
Family Ocean Facing)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius: plazminis
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ vonia
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ tinklinisVaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (nuo 3 
mėn. iki 8 m.)

Garden cliff Resort

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ chalatas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį 

 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės (išskyrus Deluxe)
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 4
 ♦ baseinai: 2
 ♦ barai: 2
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranai: 3 („Talay“, „The Cliff“, „Sala 
Beach“, tajų, tarptautinė virtuvės)

 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro 
uosto, šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 4 km 
iki miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 
Dviejuose viešbučio korpusuose yra 230 
numerių: 125 Deluxe tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 32 kv. m), 67 Deluxe Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m),
11 Deluxe Pool Access tipo numerių
(maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 12 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
4 Executive Suite tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 90 kv. m), 8 Parlour Suite tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 75 kv. m), 2 Deluxe Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 79 kv. m), 
Presidential Suite tipo numeris
(maks. 4+1 asm., 198 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai (iš viešbučio). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gardencliffpattaya.com
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Pullman Pattaya Hotel G 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tarptautinė, tajų virtuvės, 
jūros gėrybės)

 ♦ verslo centras
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ konferencijų salės: 15 (nuo 24 iki 420 
asm.)

 ♦ SPA centras („Aisawan“)
 ♦ baseinai: 3
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ barai: 3

 Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ joga 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, 
šiaurinėje Patajos miesto dalyje, Wong Amat 
įlankoje, ant jūros kranto, 3 km iki miesto centro. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Jo 
korpusuose yra 353 numeriai: 125 Classic tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 101 Deluxe 
tipo numeris (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 50 
Executive Aisawan Club tipo numerių (maks. 2+1 
asm., 42 kv. m), 10 Executive Aisawan Club Suite 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 10 
Aisawan Family Suite tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 48 kv. m), 1 Royal Suite tipo numeris (maks. 
2+1 asm., 75-117 kv. m), 36 Lanai tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 18 Lanai Pool Access 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 42 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pullmanpattayaaisawan.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ televizorius 
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas (išskyrus 
Classic Room)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė TV
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ kalnų laipiojimo siena, už papildomą 
mokestį

 ♦ gyva muzika (penktadieniais prie 
baseino )

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį 
(paauglių klube)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį 
(putų vakarėliai „Foam Party”, 
šeštadieniais prie baseino)

 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna (ir nedidelis baseinas su 
lediniu vandeniu)

 ♦ sportinių žaidimų transliacijos 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ futbolas 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas, už papildomą mokestį 
(nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ diskoteka 
 ♦ baseinas
 ♦ meniu 
 ♦ pramoginiai renginiai (kasdien)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 

Hard Rock Hotel Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ chalatas
 ♦ skėtis
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonai su vaizdu į jūrą (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ internetas: Wi-Fi, LAN
 ♦ palydovinė TV (video 
kanalas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius 
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ IDD telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras (verslo centro paslaugos: 
registratūroje, už papildomą mokestį)

 ♦ naktinis klubas (naktinis klubas-
restoranas, gyva muzika „Hard Rock Cafe“ 
(Amerikos ir Meksikos virtuvės))

 ♦ parduotuvės (3 firminės „Hard Rock“ 
parduotuvės)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranai: 3 (restoranas „Starz Dinner“ 
(Europos, Azijos virtuvės), restoranas 
„Pizzeria“ (italų virtuvė))

 ♦ poilsio kambarys („Club Lounge“ – skirta 
King’s Club Room & Suite)

 ♦ bankomatas
 ♦ barai: 2 (baras prie baseino, lobby 
baras „Soul Lounge” (gyva muzika 
penktadieniais ir šeštadieniais))

 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 14 iki 400 asm.)
 ♦ seifas
 ♦ baseinas (2000 kv. m, su kalneliais ir 
smėlio paplūdimiu)

VIEŠBUČIO VIETA: 127 km iki Bankoko 
oro uosto, Patajos miesto centre, 20 m iki 
paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pilnai atnaujintas 2011 metais. 
Viešbučio teritorijoje yra naktinis klubas „Hard 
Rock Cafe“. Viešbutyje yra 324 numeriai: 109 
Deluxe City View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
27 kv. m), 158 Deluxe Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 20 King’s Club City 
View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 27 kv. m), 
King’s Club Sea View, 4 Kids Suite Sea View tipo 
numeriai, 4 Kids Suite City View tipo numeriai, 
Composer Suite, Producer Suite, King Suite tipo 
numeriai. Viešbutyje yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pattaya.hardrockhotels.net 
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Dor Shada Resort By The Sea

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 30 iki 300 asm.)
 ♦ belaidis internetas
 ♦ restoranai: 2 (tajų ir tarptautinė virtuvės)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ golfas, už papildomą mokestį (6 
duobutės)

VIEŠBUČIO VIETA: 139 km iki Bankoko oro 
uosto, 14 km iki Patajos miesto centro, Jomtien 
paplūdimyje.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, yra 172 
numeriai: 104 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 54 kv. m), 42 Dor-Shada Ocean View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 56 kv. m), 13 Dor-
Shada Pool View tipo numerių, Dor-Shada One 
Bedroom Suite, Dor-Shada Two Bedroom Elegant 
Suite, Dor-Shada Grand Suite. Taip pat yra keletas 
vilų: One Bedroom Pool Villa (maks. 2+1 asm., 
90 kv. m.), Two Bedrooms Pool Villa 
(maks. 4+1 asm., 102 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dor-shadaresort.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius 
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV

Pusryčiai, 
vakarienė
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Vaikams:
 ♦ baseinas (Family Pool)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Rabbit Resort Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ mikrobangų krosnelė
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (iki 22:00 
„aukštojo” sezono metu, iki 21:00 
„žemojo” sezono metu)

 ♦ ventiliatorius
 ♦ seifas 
 ♦ skėtis
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ virtuvė (su virtuvės reikmenimis 
(išskyrus Cottage))

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ CD / DVD grotuvas: pagal atskirą 
užklausą

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tajų ir Europos virtuvės)
 ♦ belaidis internetas: registratūroje
 ♦ baseinai: 2 („Rabbit Pool“ – suaugusiems, 
„Fountain Pool“ – šeimoms su vaikais)

 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro uosto, Patajos kurorto 
pietinėje dalyje, 4 km iki miesto centro, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. 28-iuose viešbučio 
vasarnamiuose yra: Forest tipo numerių (pirmame arba antrame 
aukštuose): Forest Room Downstairs with Forest VIew tipo numeriai 
(45 kv. m), Forest Room Upstairs with Forest View tipo numeriai (45 kv. m),
Forest Room Downstairs with Pool View tipo numeriai (45 kv. m), 
Forest Room Upstairs with Pool View tipo numeriai (45 kv. m), 6 
Poolside Forest tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), Family 
Room tipo numeriai, Antique Room tipo numeriai, Forest View tipo 
numeriai (55 kv. m), Near Adult Pool View tipo numeriai (55 kv. m), 
Extra Bedroom Forest View tipo numeriai (60 kv. m). 4 kotedžai (nėra 
virtuvės, tai nedidelis tailandietiško stiliaus namelis) su vaizdu į 
baseiną, 1 su vaizdu į tropinį sodą (50 kv. m). Family Villas tipo vilos 
(2 aukštai): Ocean beach Front Villas tipo vilos (3 miegamieji, 200 
kv. m, šalia paplūdimio svetainė, valgomojo zona, virtuvė, 2 vonios 
kambariai). Super Villa Near Adult Pool View tipo vila (120 kv. m, svetainė, 
valgomojo zona, virtuvė, 2 vonios kambariai), Extra King Bed 
Forest View tipo vila (120 kv. m, valgomojo zona, virtuvė, 2 vonios 
kambariai, vaizdas į tropinį sodą). Living Room Forest View tipo 
numeriai (120 kv. m, valgomojo zona, virtuvė, 2 vonios kambariai, 
vaizdas į tropinį sodą). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio), skėčiai, gultai („Rabbit Resort“ zonoje) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rabbitresort.com
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Sea Sand Sun Resort & SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ restoranas („Horizon Sea View“ – 
tajų ir tarptautinė virtuvės)

 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 30 iki 
120 asm.)

 ♦ verslo centras
 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baras („Seaside“)
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

VIEŠBUČIO VIETA: 145 km iki Bankoko 
oro uosto, 20 km iki Patajos miesto centro, 
Jomtien pakrantėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. 60-yje 
vasarnamių yra: 6 Garden Boutique tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), 10 
Garden Villa tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
80 kv. m), 16 Deluxe Pavilion tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 120 kv. m), Garden Suite 
Jacuzzi, Pool Villa Suite tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, 
gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seasandsunpty.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ CD / DVD grotuvas (Deluxe Pavilion, 
Garden Suite with Jacuzzi, Pool Villa 
Suite)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ radijas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ rašomasis stalas
 ♦ televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

D Varee Jomtien Beach Pattaya

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas su vaizdu į 
jūrą (ne visuose Superior 
numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ šlepetės
 ♦ vonia
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 20 ir 500 asm.)
 ♦ verslo centras
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras
 ♦ baseinai: 2
 ♦ restoranai: 3 (Vietnamo ir tarptautinė 
virtuvės)

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro 
uosto, 8 km iki Patajos miesto centro, Jomtien 
paplūdimio zonos centre, per kelią nuo jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 38-ių 
aukštų pastate yra 450 numerių su vaizdu į 
jūrą: 254 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), 113 Deluxe tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 40 kv. m), 48 Executive Club tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 12 Executive 
Suite tipo numerių (uždaras miegamasis, 
maks. 2+1 asm., 83 kv. m), 12 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 116 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.dvaree.com
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Royal Orchid Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tajų ir tarptautinė virtuvės)
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas: atviras
 ♦ konferencijų salė (nuo 40 iki 70 asm.)
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 127 km iki Bankoko oro 
uosto, šiaurinėje Patajos kurorto dalyje, 500 m iki 
paplūdimio, 1 km iki miesto centro. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, yra 93 
numeriai: 60 Superior Studio tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 32 kv. m), 19 Deluxe Studio tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 5 Pool View 
Jacuzzi Deluxe Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
39 kv. m), 9 Pool View Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.royalorchidpattaya.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ chalatas (išskyrus Superior 
Room)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV
 ♦ šlepetės (išskyrus Superior 
Room)

 ♦ seifas ir registratūroje
 ♦ balkonas / terasa (išskyrus 
Deluxe ir Pool View with Jacuzzi)

 ♦ vonia / dušas (atskirai)
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Garden Sea-View

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ baras
 ♦ restoranai: 4 (tajų ir Europos virtuvės)
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 20 iki 400 asm.)
 ♦ baseinas su sūkurine vonia (atviras)
 ♦ interneto kavinė

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, 
šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 5 km iki miesto 
centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pagrindinis 3-jų pastatų 
kompleksas, 8-ių aukštų Deluxe Bay Wing pastatas, 
2-jų aukštų Chalet pastatai ir vilos. Pagrindiniame 
pastate yra: 124 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 24 kv. m), 65 Deluxe Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 8 Mini Suite tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 48 kv. m) ir Two Bedroom 
Royal Suite tipo numeriai. Deluxe Bay Wing yra: 84 
Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
36 kv. m). Viename dviaukščiame Garden 
Villa korpuse yra 20 Garden Villa tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 24 kv. m). Vienaaukščiuose 
ir dviaukščiuose Chalet vasarnamiuose yra 64 
standartiniai Chalet tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai 
paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gardenseaviewresort.com 
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Jomtien Palm Beach

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai: 2
 ♦ restoranai: 3 (Europos, tajų, Azijos 
virtuvės)

 ♦ konferencijų salės: 13 (nuo 15 iki 1000 
asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ karaoke, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį 
(12 takelių)

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 132 km iki Bankoko oro uosto, 
5 km iki Patajos miesto centro, Jomtien pakrantėje, 
per kelią iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 2 pastatai: 16 aukštų 
„Palm Wing“ (pastatytas 1990 metais) ir „Jomtien 
Wing“ (pastatytas 1998 metais). Dviejuose 
viešbučio korpusuose yra 723 numeriai. Main Wing 
korpuse yra: 292 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 31 kv. m), 98 Deluxe tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 33 kv. m), 4 Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 67 kv. m), 4 President Suite tipo numeriai 
(maks. 4+2 asm., 101 kv. m). „Jomtien Wing“ 
korpuse yra: 292 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
28 kv. m), 20 Deluxe tipo numerių (maks. 2+1 asm.,
40 kv. m), 9 Mini Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
45 kv. m), 2 Palm Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
61 kv. m), 4 Jomtien Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
78 kv. m), 2 President Suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 106 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jomtien-palmbeach.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
(Suite Main Wing, Mini Suite 
Jomtien Wing nemokamai)

 ♦ seifas (Superior, Deluxe 
Main Wing, 15–16 aukštai, 
nemokamai)

 ♦ chalatas (Suite Main Wing, 
12-16 aukštai)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės (Suite Main Wing, 
12-16 aukštai)

 ♦ palydovinė, kabelinė TV
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

long Beach Garden Hotel & SPA

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius 
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 25 iki 600 asm.)
 ♦ seifas
 ♦ baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranai: 4 (tajų, japonų ir Europos 
virtuvės)

 ♦ verslo centras

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, 
šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 3 km iki miesto 
centro, Wong Amat įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutį 
sudaro 2 pastatai. 16-os aukštų pagrindiniame 
„Main Wing“ pastate yra 594 numeriai: 284 Superior 
A tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 284 
Superior B tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m),
20 Junior Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 72 kv. m),
4 Royal Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
108 kv. m), 2 President Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 144 kv. m). 7-ių aukštų „Deluxe Wing 
(Plus)“ pastate yra 76 numeriai: 47 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 12 Mini Suite 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), 17 Junior 
Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.longbeachgardenhotel.com
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Ambassador city 
Jomtien Ocean Wing

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salės: 37 (nuo 10 iki 
5000 asm.)

 ♦ baseinai: 5
 ♦ interneto kavinė
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 4 (japonų, kinų, italų, 
tarptautinė virtuvės)

 ♦ barai: 6 (+ karaokė baras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ badmintonas, už papildomą 
mokestį (6 teniso kortai)

 ♦ skvošas, už papildomą mokestį 
(8 kortai)

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (4 kortai, cementinė 
danga)

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 138 km iki Bankoko oro uosto, 13 km iki Patajos miesto 
centro, pietinėje Jomtien paplūdimio pakrantėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 
2012 metais. Jo teritorijoje yra atskiri kompleksai, kuriuose yra 4000 numerių. 
18-os aukštų pastate „Ocean Wing 4*“ yra 1050 numerių: Deluxe Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Triple Deluxe Room tipo numeriai (vaizdas į 
jūrą, maks. 2+1 asm., 46 kv. m), Executive Room tipo numeriai, Sunset Suite tipo 
numeriai, Family Suite tipo numeriai, Grand Suite tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 
svetainė, 3 miegamieji, maks. 6 asm., 152 kv. m). 42-jų aukštų „Tower Wing 3*“ 
viešbučio korpuse yra 1160 numerių (nuo 5 iki 23 aukšto, visi be balkonų): NM 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 
25 kv. m), Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 48 kv. m), Sunset Suite tipo numeriai, Mini Suite High Zone tipo 
numeriai (24-40 aukštuose, su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 60 kv. m). 6-ių 
aukštų „Garden Wing 3*“ korpuse yra 342 standartiniai numeriai be balkonų 
(maks. 2 asm., 32 kv. m). 4-ių aukštų korpuse „Inn Wing 3*“ yra 715 numerių be 
balkonų: Standard Room IT tipo numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), Standard IW 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 24 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ambassadorcityjomtien.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ aptarnavimas numeriuose, visą 
parą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (Deluxe 
Ocean, Suite Ocean, Suite Tower tipo 
numeriuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas (išskyrus 
Garden Wing, Inn Wing)

 ♦ vonia (Ocean Wing, Garden Wing)
 ♦ dušas (Marina Tower, Inn Wing)
 ♦ šlepetės (Suite tipo numeriuose)
 ♦ chalatas (Suite tipo numeriuose)
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinai vaikams: 3
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Grand Jomtien Palace 

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ mini baras
 ♦ radijas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(„Main Building“), individualus 
oro kondicionierius (Grand 
Chalet Wing ir Grand Cottage 
Wing)

 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas: registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 10 iki 
150 asm.)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranai: 7 (tajų ir tarptautinė 
virtuvės)

 ♦ kirpykla
 ♦ seifas
 ♦ barai: 3

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro uosto, 
7 km iki Patajos miesto centro, centrinėje Jomtien 
pakrantės dalyje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais. 14-kos 
aukštų „Main Building – Tower Wing“ pastate 
yra 291 numeris: 207 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 27 kv. m), 44 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 16 Top Deluxe 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 18 Top 
Superior tipo numerių (maks. 2+1 asm., 27 kv. m),
6 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m).
Dviejuose 3-jų aukštų „Grand Chalet Wing“ 
pastatuose yra 50 numerių: 40 Superior tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 10 Deluxe tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 40 kv. m). Trijuose 2-jų 
aukštų korpusuose yra 12 Cottage tipo numerių 
(maks. 2+1 asm. 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandjomtienpalace.co.th
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Sea Breeze

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 15 iki 450 asm.)
 ♦ restoranas (tajų ir Europos virtuvės)
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro 
uosto, 7 km iki Patajos miesto centro, pietinėje 
Patajos miesto dalyje, Jomtien pakrantės centre, 
per kelią iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais. Viešbutį 
sudaro trys 3-jų ir 4-ių aukštų pastatai: Building 
A ir Building B, kuriuose yra 277 numeriai: 91 
standartinis numeris (vaizdas į baseiną arba 
sodą, maks. 2+1 asm., 26 kv. m), 43 Superior 
Building A tipo numeriai (vaizdas į baseiną arba 
sodą, maks. 2+1 asm., 28 kv. m). 8-ių aukštų 
pagrindiniame pastate yra: 129 Superior tipo 
numeriai (vaizdas į sodą, maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 9 Deluxe tipo numeriai (vaizdas į sodą, 
maks. 2+1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.  
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai 
(viešbutyje), skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seabreezeresortpattaya.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams: pagrindiniame 
baseine

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ treniruoklių salė („Grand Wing“ 
pastate)

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

cosy Beach 

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ vonia / dušas (Cosy Wing)
 ♦ televizorius 
 ♦ dušas (Pool Wing)
 ♦ balkonas (išskyrus Cosy 
Wing, yra tik Grand Wing, 
Pool Wing ir Ocean Wing 
pastatuose)

 ♦ vonia (Grand Wing)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai su sūkurine vonia: 3
 ♦ barai: 3
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 3 (tajų, kinų ir 
Europos virtuvės)

 ♦ seifas: pastato „Grand Wing“ 
registratūroje

 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 5 iki 
400 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro uosto, 
pietinėje Patajos miesto dalyje, 4 km iki miesto centro, 
ant aukšto jūros kranto, 200 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais. Jį sudaro keturi 
korpusai, kuriuose yra 210 numerių. 14-os aukštų 
„The Grand Wing 3*“ korpuse yra: 91 Superior Sea View 
tipo numeris (maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 84 Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 35 Mini 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 39 kv. m). 4-ių 
aukštų „Cosy Wing 3*“ korpuse yra: 54 standartiniai 
ROH numeriai (maks. 2 asm., 23 kv. m), 6 Cosy Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 46 kv. m). 3-jų aukštų 
„The Pool Wing 3*“ korpuse yra 23 standartiniai ROH 
numeriai (maks. 2 asm., 23 kv. m). 7-ių aukštų „Ocean 
Wing 4*“ korpuse yra: 42 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 125 Deluxe Side Sea View 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 9 Deluxe 
Pool Access tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
Ocean Front tipo numeriai (maks. 2 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.cosybeachhotel.com
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Mountain Beach

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ baras
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 100 iki 
800 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro 
uosto, 4 km iki Patajos miesto centro, pietinėje 
kurorto dalyje, šalia Jomtien paplūdimio, 100 m iki 
paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 319 numerių: 265 Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
39 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
19 Junior tipo numerių (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
2 šeimyniniai Suite tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 
66 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mountainbeach.co.th

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ kabelinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ chalatas (išskyrus Superior)
 ♦ šlepetės (išskyrus Superior)
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

naklua Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:00–24:00)

 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ barai: 2
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 124 km iki Bankoko oro uosto, 
šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 6 km iki Patajos 
miesto centro, Naklua įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Viešbutį 
sudaro trys korpusai. 4-ių aukštų „Main Wing“ 
viešbučio korpuse yra 17 numerių: 9 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 6 Deluxe 
tipo numeriai (maks. 2+1, 28 kv. m). 4-ių aukštų 
korpuse „Wing A“ yra: 36 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m). 3-jų aukštų korpuse 
„Wing B“ yra 21 Superior tipo numeris
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.naklua-beach.com
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Pattaya Garden

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 30 iki 350 asm.)
 ♦ baseinai: 2
 ♦ seifas
 ♦ restoranai: 2 (Europos ir tajų virtuvės)

VIEŠBUČIO VIETA: 127 km iki Bankoko oro uosto, 
1 km iki Patajos miesto centro, šiaurinėje miesto 
dalyje, 400 metrų iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais. Viešbutį 
sudaro trys 3-jų aukštų korpusai, vasarnamiai ir 
vilos, kuriuose yra 440 numerių: 359 standartiniai 
ROH tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 48 
Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 
31 Villa tipo numeris (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
2 Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 56 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gardenseaviewresort.com/pattayagarden 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(06:00–21:00)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
(Deluxe, Villa)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas (Deluxe, 
Villa)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ kabelinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (nuo 10 iki 100 asm.)
 ♦ masažo kabinetas
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas: registratūroje
 ♦ seifas

VIEŠBUČIO VIETA: 135 km iki Bankoko oro uosto, 
9 km iki Patajos miesto centro, pietinėje Jomtien 
pakrantės dalyje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais. Tropiniame sode 
išsidėsčiusiuose 2-jų ir 3-jų aukštų korpusuose bei 
vasarnamiuose yra 179 numeriai: 80 standartinių 
numerių (maks. 2 asm., 26 kv. m), 48 Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 14 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 12 Deluxe 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 8 Tai House 
tipo numeriai, šeimyniniai Suite tipo vasarnamiai ir 
Grand Family Suite tipo numeriai (maks. 10-15 asm., 
294 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.naturalparkresort.com/pattaya/?lang=en
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2
 ♦ restoranai: 6 (vienas iš jų – 
besisukanti platforma su panoraminiu 
miesto vaizdu, 54–55 aukštai)

 ♦ vandens pramogų parkas, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 40 iki 450 
asm.)

 ♦ internetas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 132 km iki Bankoko oro uosto, 4 km į pietus nuo Patajos miesto 
centro, šiaurinėje Jomtien pakrantėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais. Viešbutį sudaro du atskiri korpusai. 15-os aukštų 
pagrindiniame pastate yra 238 numeriai: 41 standartinis numeris (maks. 2+1 asm., 34 
kv. m), 126 Superior tipo numeriai (kampinis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 34 kv. m),
48 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 23 šeimyniniai Suite Two Bedroom-
Family tipo numeriai (svetainė, du miegamieji su durimis, du vonios kambariai, 
maks. 4+1 asm., 87 kv. m). 56-ių aukštų Tower Wing korpuse yra 459 numeriai: 120 
standartinių numerių (kampinis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 160 Superior 
tipo numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 34 kv.m), 140 Deluxe tipo numerių 
(tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 39 Mini Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, kampiniai numeriai, dvi miegamojo zonos, viena iš jų su dviem lovomis ir 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., 51 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai; 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pattayapark.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vonia
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
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Jomtien Orchid Hotel

Prima Villa

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė ir kabelinė TV
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ internetas Wi-Fi: registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (07:00–22:30)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų salės: 1 (iki 150 asm.)
 ♦ seifas
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km nuo oro uosto, 3 km 
iki Patajos centro, šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 
150 m iki jūros (per kelią).
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Dviejuose pastatuose yra 202 numeriai: 
53 Pacific tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m) 
ir 132 Prima Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai; skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.primavillahotel.com  
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą (nuo 3 mėn. iki 
8 m.)

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia (tik Deluxe)
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: 131 km iki Bankoko oro uosto, 
4 km iki Patajos miesto centro, pietinėje kurorto 
dalyje, 800 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 118 numerių: 42 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 25 kv. m), 55 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
21 Deluxe tipo numeris (maks. 2+1 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS:  miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
Ekonominė klasė
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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Welcome Jomtien
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 40 iki 140 
asm.)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 127 km iki Bankoko oro 
uosto, šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 20 m iki 
paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 m. Viešbutyje yra 
104 numeriai: 54 standartiniai numeriai (maks. 
2 asm., 23 kv.  m), 16 Standard Plus Sea View tipo 
numerių (maks. 2 asm., 23 kv. m), 14 Deluxe tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 47 kv. m), Deluxe Plus 
Sea View, Deluxe Grand tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sandalayresort.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ seifas: (Deluxe ir Deluxe Plus 
Sea View)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia (Deluxe ir Deluxe Plus 
Sea View)

 ♦ dušas
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
(Deluxe ir Deluxe Plus Sea View)

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ treniruoklių salė 
Vaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ telefonas
 ♦ seifas: registratūroje
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 9 (nuo 15 iki 800 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 134 km iki Bankoko oro 
uosto, 8 km iki Patajos miesto centro, per kelią 
iki paplūdimio (250 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Sudaro 18-kos 
aukštų pastatas, kuriame yra 381 numeris: 
308 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm.,
32 kv. m), 23 Superior B tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 32 kv. m), 26 Superior A tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 23 Deluxe 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį; paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai (viešbutyje) nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.welcome.co.th

49Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



SALOS:

SALOS

Tai gamtos grožiu ir laukiniais 
paplūdimiais garsūs Tailando kampeliai, 

svetingi tajų kurortai ir puikios poilsio 
gamtoje vietos, kiekvienam dovanojančios 
savąjį rojų. Daugelis jų kažkada buvo 
negyvenamos, tačiau dabar yra puikiai 
pritaikytos turizmui. Būtent salose įsikūrę 
vieni populiariausių ir ištaigingiausių Azijos 
kurortų – Puketas, Krabi, Phi Phi, Ranong, 
Phang Nga ir Trang – prabangios salos, 
tikros Andamanų jūros gražuolės.

1
2
3

PUKETAS
Koh Phuket

SAMUJIS
Koh Samui

KO ČANGAS
Koh Chang 

RegionasSalos
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Puketas
Koh Phuket
ELITINIS KURORTAS

Puketas – sala brangakmenis. Tai patvirtina net 
ir pats pavadinimas. Pagal vieną versiją Puketo 
pavadinimas kildinamas iš tamilų kalbos ir reiškia 
„krištolinė sala“, o kita teorija teigia, kad tai 
„sala, panaši į brangakmenį“.
Tai didžiausia Tailandui priklausanti sala. 48 km 
ilgio ir 21 km pločio saloje iki 8-ojo XX a. 
dešimtmečio vietiniai ramiai augino anakardžių 
riešutus ir net neįsivaizdavo, kad jų sala netrukus 
virs populiariausiu kurortu. Kitaip ir negalėjo 
atsitikti – tai nuostabi vieta su nepakartojama 
gamta ir tokiais pat paplūdimiais.

Oras
Puketo salos klimatas, skirtingai nuo Tailando, yra 
mažiausiai kintantis. Liūčių sezono metu kritulių 
saloje būna palyginti nedaug, tik jūra tuo metu 
būna nerami ir labai banguota. Sausojo sezono 
metu ji tyki ir rami. Geriausias metas ilsėtis Pukete 
– nuo lapkričio iki vasario mėnesio. Nuo vasario iki 
gegužės pradžios įsibėgėja nardymo sezonas, o 
birželį ir liepą į Puketą susirenka banglentininkai.

   Keletas rekomendacijų:
• geriausias paplūdimys ramiam poilsiui – Laem Singh;
• gražiausi saulėlydžiai piečiausiame Puketo taške – Promthep kyšulyje;
• daugiausia šurmulio ir linksmybių – Patong paplūdimyje, garsėjančiame barais;
• nepakartojama išvyka – į Koh Phi Phi salas;
• didžiausio dėmesio verta Phang Nga įlanka bei jos provincijoje rengiami 
raftingai kalnų upėmis.

Puketas

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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RAMYBĖS SALA 
 
Trečioji pagal dydį Tailando sala, kurią drąsiai galima 
vadinti kokosų sala, nes čia driekiasi didžiausia 
pasaulyje kokosų palmių plantacija, o kokoso 
riešutas neišvengiamai yra pagrindinė vietinių 
gaminamų patiekalų sudėtinė dalis.

Vakarų keliautojai salą pamėgo dėl sniego baltumo 
paplūdimių, gražaus gamtovaizdžio ir ramybės, į 
kurią pasineria visi atvykėliai. Nepaisant aktyvios 
turizmo industrijos plėtros, čia stengiamasi išsaugoti 
natūralų salos žavesį, tad draudžiama statyti 
pastatus, kurių aukštis viršija palmes. Viešbučiai 
Samujo saloje – dažniausiai neaukšti vasarnamiai, 
kartais net dengti palmių lapais. 

Šią salą dažniausiai renkasi ramaus poilsio ir gamtos 
apsupties ištroškę turistai. Samujo gyvenimo ritmas 
ne toks intensyvus kaip Patajoje ar Pukete. Atstumai 
čia nedideli, išsinuomojus automobilį per savaitę 
neskubant galima apžiūrėti visas salos įžymybes.

Samujis
Koh Samui

Geriausi paplūdimiai:
 •  Čavengas (Chaweng Beach) – 6 km ilgio, 
 •  Lamajis (Lamai Beach), 
 •  Boputas (Bophut Beach),  
 •  Menumas (Maenum Beach).

Samujis

Bang Po Beach
Maenam Beach

Bophut Beach

Bigbudha Beach

Choeng Mon 
Beach

Chaweng Beach

Lamai Beach

Hua Thanon

Bang Kao Bay
Thong Krut Bay

Taling Ngam Bay

Thong Yang

Bangmakham 
Beach

Na Thon

Chaweng Noi

Bang Po Beach
Maenam Beach

Bophut Beach

Bigbudha Beach

Choeng Mon 
Beach

Chaweng Beach

Lamai Beach

Hua Thanon

Bang Kao Bay
Thong Krut Bay

Taling Ngam Bay

Thong Yang

Bangmakham 
Beach

Na Thon

Chaweng Noi

Police Station

Police Both

Police Booth

Police

Samui Airport

Ban  Lamai

KOH SAMUIKOH SAMUI

Ban  Chaveng Noi

Ban  Bang Rak Ban Chaweng

Ban  Bang Ka

Ban  Saket

Ban  Taling Ngam

Ban  Lipa Yai

Ban  Thong Po
Ban  Thai

Ban  Harm

Ban  Po

Ban  Turian

Įdomu
netoliese Samujo salos plyti nepaprastai gražus Ang Thong nacionalinis jūros parkas. Šį 
parką sudaro daugybė nedidelių, natūraliu grožiu kerinčių salelių. Salos išsibarsčiusios 
viena šalia kitos, tad ekskursijos metu galima apžiūrėti beveik dešimtį jų. Koh Mae saloje 
į nacionalinį parką galima pasižvalgyti iš 450 m aukštyje įrengtos aikštelės.
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Haad Khlong Phrao

Laem Chat Chet

HaadcHin Kai Mook

Haad Sai Khao 
(White Sand Beach)

Haad Sai Yao
(Long Beach)

Haad Yuttanavi

Ao Khlong Son

Laem Chang Noi

Ao Sapparod

Laem Yai

Ao Salak Khok

Laem Kai Ka

Amari Emerald Cove Resort

Klong Prao Resort

Centara Koh Chang Tropicana
Haad Khlong Phrao

Ao Bang Bao

Laem Chat Chet

HaadcHin Kai Mook

Haad Sai Khao 
(White Sand Beach)

Haad Sai Yao
(Long Beach)

Haad Yuttanavi

Ao Khlong Son

Laem Chang Noi

Ao Sapparod

Laem Yai

Ao Salak Khok

Koh Salak

Koh Mapring

Koh Lao Ya

Koh Lao Klang
Koh Klun

Koh Wai

Koh Lao Nok

Hin Luk Wai Nai

Hin Luk Wai Nok

Koh 
Phrato 
Nok

Koh 
Phrato 
Nai

Laem Kai Ka

KC Grande Resort &Spa

Koh Chang District Hall
Koh Chang Police Station

KOH CHANGKOH CHANG

Ao Bang Bao

Koh Chang Hospital

Koh Chang International Clinic

Public Healt Center

Public Healt Center

Ko Čangas
Koh Chang 

Antra pagal dydį Tailando sala, plytinti vos už 
312 km nuo Bankoko. „Chang” išvertus iš tajų kalbos 
reiškia dramblį, matyt, sala taip pavadinta, nes iš 
viršaus primena dramblio galvą.

Ko Čangas priklauso Mu Ko Čango nacionaliniam 
parkui, kurį sudaro daugiau nei 52 salos. Žmogaus 
nesudarkyta salyno gamta vilioja turistus iš viso 
pasaulio. 30 km ilgio ir 18 km pločio salos didžioji dalis 
(apie 80 %) – negyvenamos džiunglės. O pakrantėse 
plyti daugybė paplūdimių ir akis 
džiugina koraliniai rifai.

DŽIUNGLIŲ KARALYSTĖ

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

      Ilsintis šioje saloje verta leistis į 
kelionę po salos gilumą su nakvyne 
džiunglėse. Neišdildomą įspūdį palieka 
pasivaikščiojimas siaurais džiunglių 
takeliais ir egzotiškus džiunglių garsus 
papildantys šniokščiantys kriokliai.

Kur apsistoti? 
Labiausiai turistų pamėgta vakarinė pakrantė. Čia gausu 
viešbučių, kavinių, turizmo agentūrų, parduotuvėlių. 
Pagrindinės turistinės zonos išsidėsčiusios per du 
ilgus paplūdimius: „The White Sand Beach“ ir „Lonely 
Beach“. Ko Čango sala labiausiai patiks ramaus poilsio 
mėgėjams, nors šalia „Lonely Beach“ nemažai ir jaunimo 
pasilinksminimo vietų.

Ko Čangas
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Hilton Phuket Arcadia Resort 
& SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 4 (tarptautinė, italų ir 
japonų virtuvės)

 ♦ baseinai su sūkurine vonia: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ verslo centras
 ♦ barai: 3 (periodiškai gyva muzika)
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ seifas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 40 iki 
600 asm.)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bankomatas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ bėgimo takelis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (3 teniso kortai)
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ skvošas (įranga, už papildomą 
mokestį)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Puketo oro uosto, 11 km iki 
Patongo miesto centro, 26 km iki Puketo miesto, Karon įlankos 
centre, per kelią iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais. Jį sudaro trys pastatai: 
„Andaman Wing“, „Lotus Wing“, „Saitong Wing“, kuriuose yra 664 
numeriai: 265 Deluxe Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
maks. 2+1 asm., 44 kv. m), 45 Deluxe Sea View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 44 kv. m), 101 Deluxe Plus Garden 
View tipo numeris (su vaizdu į sodą, 44 kv. m), 127 Deluxe Plus 
Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 44 kv. m), 53 Junior Suite 
Garden tipo numeriai (su vaizdu į sodą, miegamojo ir svetainės 
zonos, maks. 2+1 asm., 62 kv. m), 54 Junior Suite Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainės ir miegamojo zonos, maks. 
2+1 asm., 62 kv. m), 11 Hilton Suite tipo numerių (su vaizdu į 
jūrą, miegamasis ir svetainė (su durimis, yra virtuvė), maks. 2+1 
asm., 84 kv. m), 6 Hilton Deluxe Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, miegamasis ir svetainė (su durimis, yra virtuvė), maks. 
2+1 asm., 85 kv. m), Hilton Superior Deluxe Suite tipo numeris (su 
vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 85 kv. m), Royal Suite tipo numeris 
(su vaizdu į jūrą, 2 miegamieji, svetainė su mini virtuve, 2 vonios 
kambariai, maks. 4+2 asm., 168 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.phuketarcadia.hilton.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ seifas: 
 ♦ radijas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia / dušas (atskirai)
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ internetas: LAN, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV (video 
kanalas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ lygintuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ CD / DVD grotuvas (DVD 
grotuvas tik „Lotus Wing“)
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Pusryčiai, 
vakarienė5
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Moevenpick Resort & 
SPA Karon Beach

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ lygintuvas 
 ♦ palydovinė ir kabelinė TV (+ 
mokamas video kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas: LAN, už 
papildomą mokestį

 ♦ lyginimo lenta
 ♦ chalatas
 ♦ sofa
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonia
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ dušas (atskiras Suite, Villa 
numeriuose)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 10 
(45–800 asm.)

 ♦ barai: 3
 ♦ baseinai: 4 (atviri)
 ♦ belaidis internetas: už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 4 (Europos, 
Brazilijos, Azijos virtuvės 
ir picerija)

 ♦ SPA centras
 ♦ bankomatas
 ♦ verslo centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiško bokso pamokos, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ tailandietiško masažo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį (tajų virtuvė)

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Puketo oro uosto, šiaurinėje Karon 
įlankos dalyje, 300 m iki paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1983 metais. Viešbučio komplekse yra 
246 numeriai ir vilos: 47 Garden View tipo numeriai (su vaizdu į 
sodą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 122 Ocean View tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 8 Family Plunge Pool 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), 17 Deluxe Garden tipo 
numerių (su vaizdu į sodą, miegamasis su svetainės zona, dušas 
sode, papildoma lova nestatoma, maks. 2 asm., 53 kv. m), 12 One 
Bedroom Suite tipo numerių (vaizdas į sodą, svetainė, miegamasis 
su durimis, maks. 2+1 asm., 72 kv. m), 8 Two Bedroom Family 
Suite tipo numeriai (vaizdas į sodą, 2 miegamieji su durimis, didelė 
svetainė su valgomuoju, maks. 4+2 asm., 165 kv. m), 30 Residence 
tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 2 miegamieji su durimis, virtuvė, 
svetainė, didelis balkonas, maks. 4 asm., 120 kv. m). 117 vilų: 45 
Deluxe Garden tipo vilos (vaizdas į sodą, miegamasis su svetainės 
zona, maks 2+1 asm., vilos plotas 53 kv. m), 43 Plunge Pool tipo 
vilos (vaizdas į sodą, miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 
asm., vilos plotas 68 kv. m), 29 Penthouse Plunge Pool tipo vilos 
(vaizdas į sodą, miegamasis su svetainės zona, papildoma lova 
nestatoma, maks. 2 asm., vilos plotas 71 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.moevenpick-phuket.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikų klubas, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą (nuo 
3 mėn. iki 8 m.)
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naithonburi
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranai: 2 (tarptautinė ir tajų 
virtuvės)

 ♦ verslo centras
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki 
400 asm.)

 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Puketo oro uosto, 
40 km iki Patongo paplūdimio, vakarinėje salos 
dalyje, per kelią iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio kompleksuose yra 334 numeriai: 18 
Standard Beach Road Wing tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 25 kv. m), 100 Superior Garden Wing 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 78 
Superior Pool Wing tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
45 kv. m), 26 Deluxe Pool Wing (maks. 2+1 asm., 
45 kv. m), 4 Suite Pool Wing tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 90 kv. m), 4 Mini Suite Garden Wing tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 98 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.naithonburi.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ seifas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ dušas (atskiras)
 ♦ palydovinė ir kabelinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ vonia
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Thavorn Palm Beach Pusryčiai,
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ chalatas
 ♦ seifas  (Deluxe, nemokamai + 
registratūroje)

 ♦ terasa (1 aukšte)
 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ IDD telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas (su gultais)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranai: 4 (tarptautinė, 
tajų, italų virtuvės, jūros 
gėrybės)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ grožio salonas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas
 ♦ baseinai: 4 (atviri)
 ♦ konferencijų salės: 7 (nuo 
30 iki 460 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 4

 Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį (tajų virtuvė)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna (2 saunos)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso kortas

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Puketo oro uosto, 
8 km iki Patongo miesto centro, pietinėje Karon 
įlankos dalyje, 50 m iki paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 4-ių ir vienas 2-jų aukštų pastatas, kuriuose 
yra 210 numerių: 20 Superior Room tipo numerių 
(maks. 2 asm., 28 kv. m + 6 kv. m balkonas),
182 Deluxe Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
32 kv. m + 10 kv. m balkonas), 6 Banburi Suite tipo 
numeriai (miegamasis ir svetainė, maks. 2+2 asm., 
56 kv. m + 15 kv. m balkonas), Coconut Suite tipo 
numeris (miegamasis su svetainės zona, maks. 
2+2 asm., 62 kv. m + 15 kv. m balkonas), Chaba 
Suite tipo numeris (miegamasis su svetainės zona, 
maks. 2+2 asm., 96 kv. m + 27 kv. m balkonas). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.thavornpalmbeach.com 

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinai: 2
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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Kata Beach Resort & 
SPA (Phuket) 

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 20 iki 
280 asm.)

 ♦ restoranai: 4 (tajų, italų, Azijos, 
tarptautinė virtuvės, kavinė)

 ♦ baras
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2 (atviri)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Puketo oro uosto, 
16 km iki Patongo pakrantės, nedideliame Kata 
Yai kaimelyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio komplekse yra 275 numeriai: 134 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
97 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 20 Grand Deluxe tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 40 kv. m), 20 Grand Pool Access tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 4 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 56 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.katagroup.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(06:30–23:00)

 ♦ kabelinė TV
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Amora Beach Resort
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(06:30–23:00)

 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ biblioteka
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranai: 2 
 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
(atviras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ baidarės 
 ♦ piešimo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ banglenčių sportas 
 ♦ užsienio kalbų pamokos (tajų kalba)
 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį (tajų virtuvė)

VIEŠBUČIO VIETA: 22 km iki oro uosto, 21 km 
iki Patongo centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais. Jį sudaro 
14-iolika trijų aukštų pastatų, kuriuose yra 255 
numeriai: 59 standartiniai Garden View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 77 Superior 
Pool View tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,
28 kv. m), 111 Deluxe Pool View tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Casuarina Suite, Coral 
Suite, Andaman Suite tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.phuket.amorahotels.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (09:00–17:00)
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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Bamboo House

Hyton leelavadee Phuket

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ šlepetės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (2 
rinkiniai per dieną nemokamai)

 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:00–23:00)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 2 (tajų ir tarptautinė 
virtuvės)

 ♦ baseinas su sūkurine vonia (atviras)
 ♦ barai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 49 km iki Puketo oro uosto, 
pietinėje kurorto dalyje, antroje viešbučių 
linijoje, 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: sudarytas iš  penkių 2-jų aukštų 
pastatų, kuriuose yra 98 numeriai (visi su 
vaizdu į sodą arba baseiną): 78 Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 12 Deluxe 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 5 
Cottage tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hytonleelavadee.com

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(12:00–23:00)

 ♦ šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ internetas (LAN, Wi-Fi)
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas 
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (tarptautinė ir tajų 
virtuvės, jūros gėrybės)

 ♦ belaidis internetas 

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Puketo oro uosto, 
9 km iki Patongo miesto centro, 300 m iki Karon 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 49 numeriai: 40 Superior tipo 
numerių (maks. 2 asm., 24 kv. m), 9 standartiniai 
numeriai (maks. 2 asm., 24 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį; paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bamboohousephuket.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Pusryčiai

Pusryčiai, 
vakarienė
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Banyan Tree Samui Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ CD / DVD grotuvas (blu-ray)
 ♦ vonia / dušas (atskirai)
 ♦ seifas
 ♦ terasa
 ♦ svarstyklės
 ♦ mini baras
 ♦ internetas (Wi-Fi / LAN)
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ radijas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės (Boutique)
 ♦ restoranai: 3 (firminiai 
restoranai: „Saffron“, „The 
Edge“ ir „Sands“ (tajų, 
tarptautinė virtuvės, 
barbekiu))

 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ verslo centras
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ barai: 2
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 
12 iki 80 asm.)

 ♦ biblioteka (yra knygų rusų 
kalba)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ banketų salė (iki 200 asm.)
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ joga 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ DVD filmų nuoma, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki oro uosto, 4 km iki Čavengo pakrantės 
centrinės dalies, rytinėje Samui salos dalyje, Lamai paplūdimyje, 
nuošalioje įlankoje, ant jūros kranto, ant kalvos šlaito. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, teritorijos plotas 
152 000 kv. m. Viešbutyje yra 88 vilos, išdėstytos žemyn nuo 
kalvos link jūros: 32 Deluxe Pool tipo vilos, 20 Ocean Pool tipo vilų, 
8 Hillcrest Pool vilos, 10 Royal Banyan Pool tipo vilų, 14 Sanctuary 
Pool vilų, 1 Grand Sanctuary Pool tipo vila, 1 Presidential Pool vila.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.banyantree.com/en/samui Vaikams:

 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą (nuo 3 mėn. 
iki 8 m.)
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Bo Phut Resort & SPA Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ konferencijų salė (nuo 20 iki 50 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranai: 2 (tajų ir Viduržemio 
jūros virtuvės)

 ♦ baras (prie baseino)
 ♦ baseinas (atviras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ banglenčių sportas 
 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ baidarės
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Samujo oro uosto, 6 km 
iki Chaweng paplūdimio, Bo Phut įlankoje, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 22 Deluxe 
Garden View tipo numeriai (maks. 2 asm., 50 kv. m), 
6 Deluxe with Outdoor Jacuzzi tipo numeriai (maks. 
2 asm., 50 kv. m), Junior Suite tipo numeris (maks. 
2 asm., 70 kv. m). Vilose yra: 23 Garden Villa tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 84 kv. m), 2 Garden Pluge 
Pool tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 90 kv. m), 2 
Garden Pool Villa tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
120 kv. m), 2 Beach Front Villa with Outdoor Jacuzzi 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 270 kv. m), 3 Premier 
Pool Villa tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 180 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bophutresort.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ paplūdimio krepšys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ radijas
 ♦ palydovinė TV
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chaweng Buri Resort Pusryčiai,
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ CD / DVD grotuvas (DVD, 
išskyrus Superior Villa)

 ♦ terasa
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė ir kabelinė TV
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(10:00–22:00)

 ♦ internetas: Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
(atviras)

 ♦ restoranai: 3 (tajų ir 
Europos virtuvės, jūros 
gėrybės)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas: už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ maisto gaminimo kursai, už 
papildomą mokestį (tajų virtuvė)

VIEŠBUČIO VIETA: 3 km iki Samujo oro uosto, Chaweng 
paplūdimyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 m. Viešbutyje yra 117 numerių: 45 
Superior Villa tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 
10 Deluxe Villa tipo numerių (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 
12 Deluxe Sea View Villa tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
38 kv. m), 6 Deluxe Beach Front Villa tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 1 Suite Beach Front Villa 
tipo numeris (maks. 2+2 asm., 68 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.chawengburi.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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new Star Beach Resort Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 3
 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ biblioteka
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranai: 3 (tarptautinė, 
Viduržemio jūros ir tajų virtuvės)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje, 
kuris priklauso tretiesiems 
asmenims)

 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Samujo oro uosto, 
2 km iki Chaweng paplūdimio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Viešbutyje yra 74 numeriai: 19 Cottage tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 36 Palm 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 49 kv. m), 
4 Ocean Pool Villa tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
94 kv. m), 5 Beachfront Villa tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 94 kv. m), 10 Suite Villa tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 80-90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.newstarresort.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ CD / DVD grotuvas (DVD grotuvas 
už papildomą mokestį, tik Palm 
Room ir Cottage)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(06:30–22:30)

 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi
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Aloha Resort 

Arayaburi Boutique Resort

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:00-10:30)

 ♦ seifas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras
 ♦ internetas: Wi-Fi nemokamai
 ♦ chalatas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras (paplūdimyje)
 ♦ restoranai: 3 (tajų ir tarptautinė 
virtuvės)

 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys, už 
papildomą mokestį

 ♦ biblioteka, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Samujo salos šiaurės vakarų 
dalyje, Samrong Bay atokiame paplūdimyje, ant 
jūros kranto, 5 km iki oro uosto, 8 km iki Čavengo 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. Viešbutyje 
yra 65 vilos: 22 Superior Villa Garden (vaizdas į 
sodą, viename pastate – 2 vilos, miegamasis su 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 35 
Deluxe Villa Garden (vaizdas į sodą, atskiros vilos, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm.,
42 kv. m), 8 Grand Deluxe Villa Beach Front (su vaizdu 
į jūrą, atskiros vilos, miegamasis su svetainės zona, 
dvivietės lovos, maks. 2+1 asm., 42 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.arayaburi.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ dušas (atskiras tik Grand 
Deluxe ir Grand Deluxe Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(11:30–21:30)

 ♦ IDD telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (tik 
Grand Deluxe ir Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ seifas registratūroje (tik Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ vonia (tik Grand Deluxe ir Grand 
Deluxe Suite)

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ restoranai: 2 (tajų ir Europos 
virtuvės)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Samujo oro uosto, 8 km iki 
Chaweng pakrantės, rytinėje Samujo salos dalyje, centrinėje Lamai 
paplūdimio dalyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: sudarytas iš vieno ir 3-jų aukštų pastatų ir 
vasarnamių. Yra 74 numeriai: 5 Bungalow tipo numeriai (maks. 2 
asm., 20-24 kv. m), 30 Superior tipo numerių (maks. 2+1 asm., 20-
24 kv. m), 24 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m),
9 Grand Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 2 
šeimyniniai Superior tipo numeriai (maks. 4 asm., 32 kv. m), 
šeimyninis Suite tipo numeris (maks. 4 asm., 48 kv. m), 2 Exclusive 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), Grand Suite tipo 
numeris (maks. 2+1 asm., 36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.alohasamui.com
Ekonominė klasė 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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Furama Xclusive Resort & 
SPA Aiyabura Pusryčiai, 

vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ verslo centras
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 10 iki 
200 asm.)

 ♦ barai: 2
 ♦ restoranai: 2 (Europos ir tajų 
virtuvės, jūros gėrybės, barbeque)

 ♦ baseinas su sūkurine vonia

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ kanoja
 ♦ tailandietiško bokso pamokos, 
už papildomą mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ baidarės 

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje salos dalyje, 
Klong Son paplūdimyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutyje 
yra 87 vilos (numeriai): 19 Superior tipo vilų 
(maks. 2 asm., 36 kv. m), 41 Deluxe tipo vila 
(maks. 2 asm., 43 kv. m), 14 Oriental Villa tipo 
vila (maks. 2 asm., 56 kv. m), 13 Private Pool Villa  
(miegamasis su svetainės zona, baseinas, maks. 
2+1 asm., 105 kv. m), 5 Tropical Pool Villa tipo 
numeriai (miegamasis su svetainės zona, maks. 
2 asm., 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (taip pat yra nuosavas 
paplūdimio sklypelis už 1 km nuo viešbučio, 
gretimoje saloje), smėlio (stiprūs potvyniai 
ir atoslūgiai). Skėčiai, gultai, paplūdimio, 
rankšluosčiai nemokamai (viešbučio paplūdimyje 
ir salos paplūdimyje). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.furamaxclusive.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(7:00-22:00)

 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ CD / DVD grotuvas 
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chang Buri Resort & 
SPA (Villa / Seaside)

Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys    
(išskyrus Superior)

 ♦ mini baras
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį 

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius 
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas           
(išskyrus Superior)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (07:00-21:00)

 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tajų ir tarptautinė 
virtuvės)

 ♦ SPA centras
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ verslo centras
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje salos dalyje, Hin 
Kai Mook paplūdimyje, ant jūros kranto, 30 km 
iki pirso. 
VIEŠBUTIS: 25 vilos (Resort): 12 Pool Side tipo 
vilų (vaizdas į baseiną arba sodą, miegamasis 
su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 58 kv. m), 
6 Jacuzzi tipo vilos (vaizdas į sodą, miegamasis 
su svetainės zona, sūkurinė vonia, maks. 
2+1 asm., 58 kv. m), 5 Pool Villa Beach Front 
tipo vilos (vaizdas į jūrą arba sodą, miegamasis 
su svetainės zona, vonia su sūkurine vonia, 
baseinas, maks. 2+1 asm., 77 kv. m), 2 Pool Suite 
tipo vilos (vaizdas į jūrą arba sodą, miegamasis 
su svetainės zona, baseinas, vonios kambarys 
su sauna, maks. 2+1 asm., 117 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.changburi.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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Panviman Resort Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas (tajų ir tarptautinė 
virtuvės)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ baidarės, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje salos pakrantėje, 
Klong Prao paplūdimyje, 30 km iki pirso, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. 33 Deluxe 
Villa tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
17 Deluxe Pool Access tipo numerių
(maks. 2+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.panviman.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas (VCD / DVD)
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas (su autoatsakikliu)
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ radijas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (7:00-22:00)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas 
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The Dewa
Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ IDD telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ sūkurinė vonia (Grand Villa)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ šlepetės
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ restoranai: 2 (tajų ir 
tarptautinė virtuvės, jūros 
gėrybės)

 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas (50 m)
 ♦ terasa (kokteilių terasa)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ baidarės, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: Klong Prao paplūdimyje, 
30 km iki pirso. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2007 metais. Viešbutyje 
yra 59 numeriai: 40 Deluxe tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 48 kv. m), 17 vilų (miegamasis su 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., 54 kv. m), 2 
Grand tipo vilos (2-jų aukštų vilos su vaizdu į 
jūrą, miegamasis ir atskira svetainė, sūkurinė 
vonia atvirame ore, maks. 2+1 asm., 120 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (stiprūs 
potvyniai ir atoslūgiai). Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.thedewakohchang.com

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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Mercure Koh chang Hideaway

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ konferencijų salė (20-200 asm.)
 ♦ restoranas (Europos ir tajų 
virtuvės)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 2
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ verslo centras
 ♦ barai: 3

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 30 min. iki pirso, salos pietvakariuose, 
Bai Lan įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2007 metais. Senas pavadinimas 
„Dusit Princess Koh Chang“. Viešbutis priklauso „Mercure“ 
viešbučių grupei. Sudarytas iš dviejų ir trijų aukštų pastatų 
bei vilų. Viso yra 96 šiuolaikinio stiliaus numeriai su tajų 
dekoro elementais: 18 Superior tipo numerių (su vaizdu į sodą, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
10 Pool View Deluxe tipo numerių (su vaizdu į baseiną, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 52 kv. m), 
10 Pool Access Deluxe tipo numerių (su vaizdu į baseiną, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 52 kv. m), 
34 Beach Front Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 52 kv. m), 
20 Pool tipo vilų (su vaizdu į baseiną, miegamasis su 
svetainės zona, privatus baseinas 2,5 x 5 m, maks. 2+1 asm.,
123 kv. m), 2 Beach Front tipo vilos (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su svetainės zona, privatus baseinas 
2,5 x 5 m, maks. 2+1 asm., 138 kv. m), 2 Dusit Princess Suite 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė, uždaras miegamasis, 
maks. 2+1 asm., 230 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (stiprūs potvyniai 
ir atoslūgiai). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mercure.com 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ seifas
 ♦ vonia (išskyrus Superior, Pool 
View Deluxe, Pool Access Deluxe)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ CD / DVD grotuvas (VCD / DVD)
 ♦ kabelinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ dušas
 ♦ chalatas

Pusryčiai, 
vakarienė4
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Koh chang cliff Beach
Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (11:00-22:00)

 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ vonia (išskyrus Sea View Poolside, 
Sea View Poolside Superior)

 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį (išskyrus Cliff 
Deluxe)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras
 ♦ ventiliatorius (išskyrus Cliff View, 
Cliff View Superior)

 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas (Sea View Poolside)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje salos dalyje, Kai Bae 
Beach paplūdimyje, ant jūros kranto. Nuo salos 
prieplaukos iki viešbučio apie 15 min. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais. Yra 45 
numeriai: 6 Sea View Poolside tipo numeriai 
(vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 6 Sea 
View Poolside Superior tipo numeriai (vaizdas į 
jūrą, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 2 Cliff View tipo 
numeriai (vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 35 kv. m),
Mandalay Room tipo numeriai (vaizdas į miestą, 
maks. 2+1 asm., miegamasis be durų su svetainės 
zona, 35 kv. m), 6 Cliff View Superior tipo numeriai 
(vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 12 Cliff 
Deluxe tipo numerių (vaizdas į jūrą arba į kalnus, 
maks. 2+1 asm., 55 kv. m), 5 Thai House tipo 
numeriai (vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 65 kv. m),
8 Lotus Family Bungalow tipo numeriai (vaizdas į 
tvenkinį, svetainė, maks. 2+2 asm., 55 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kohchangcliffbeach.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(nuo 3 mėn. iki 8 m.)
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Svarbi informacija keliaujantiems
Pasas ir kiti kelionės dokumentai
Prieš išvykdami poilsiauti įsitikinkite, kad turite 

visus galiojančius dokumentus: pasą ar kitus asmens tapatybę 
liudijančius dokumentus, galiojančius kelionei, kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, 
skirtas vykti į užsienio valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 
kiekvienas keliaujantis į Tailandą privalo turėti su savimi galiojantį pasą.
Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu pasu, 
tarnybiniu pasu ar kelionės dokumentu. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, 
vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, 
kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas turi galioti ne trumpiau nei 
6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išankstinės 
informacijos kreipkitės į šalies migracijos tarnybas.
Visus kelionės dokumentus turite atsiimti prieš išvykdami Jus 
aptarnavusioje kelionių agentūroje. Išimtiniais atvejais, suderinus su 
kelionių organizatoriumi, dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro 
uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje.
 
Vizos
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija savo 
interneto svetainėje yra pateikusi šalių, į kurias vykstantiems 
Lietuvos Respublikos piliečiams vizų nereikia, sąrašą.
Lietuvos piliečiai (ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi 
Lietuvoje), vykstantys į turistinę kelionę Tailande, privalo turėti 
šios šalies vizą. Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Tailandą vizas 
galima įsigyti Lietuvoje, prieš išvykstant į kelionę arba atvykus į šalį. 
Rekomenduojama įforminti vizas iš anksto, iki išvykimo iš Lietuvos. 
Išsamią informaciją apie Tailando vizų forminimą rasite adresu 
www.teztour.lt.
Aktualią ir naujausią informaciją apie vizų išdavimo bei sienų kirtimo 
tvarką vykstant į kitas UAB „Tez Tour“ siūlomas šalis (tiek Lietuvos, 
tiek ne Lietuvos piliečiams), galite sužinoti kelionių agentūrose arba 
interneto svetainėse: www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. Jeigu 
Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti 
negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies ambasadą.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems iš Lietuvos, 
vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Užsienio valstybių, neturinčių bevizio 
režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems 
į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba 
nacionalinė) viza. Išsamiau: www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas 
neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų 
priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.
 
Vaiko išvykimas į užsienį
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo 
į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. 
Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus 
dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į Šengeno 
erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio kontrolės 
punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba 
globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo 
tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Sutikime 
turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, 
pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso 
ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys 
(numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su 
kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno 
erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas 
arba notaro patvirtinta kopija). Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, 
turistines ar kitas keliones būtinas kelionės organizatoriaus parašu 
ir antspaudu patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir jų lydinčių 
asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše privalo būti nurodyti 
išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: vardas, 
pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso 
ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys 
(numeris, kas ir kada išdavė dokumentą), galiojimo laikas, taip pat 

kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio 
asmens kodas, telefonas, fakso numeris, el. paštas).
Sutikimą vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), laikinai išvykti į 
užsienio valstybes gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio parašo 
tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Globėjas 
(rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas 
asmuo, likus ne mažiau nei 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu 
informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie 
laikiną vaiko išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią 
vaikas vyksta.
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę 
Valstybės sienos apsaugos tarnybai.
 
Vaiko palyda 
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 11 metų (imtinai) vaikui gali būti skiriama 
aviakompanijos darbuotojų palydos paslauga. Daugiau informacijos 
galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
 
Skrydis nėštumo metu
Skrydžiams nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų 
nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Dėl taisyklių, galiojančių 
aviakompanijų skrydžiams, nėštumo periodu daugiau informacijos 
teiraukitės kelionę parduodančio agento. Nei aviakompanijos, nei 
UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko 
sveikatos sutrikimų.
 
Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti 
apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. 
Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. 
Šis laikotarpis priklauso: nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia 
skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl 
dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4-6 savaitėms iki kelionės. 
Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, 
kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, 
sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Informaciją 
apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į 
konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje 
www.ulac.lt/keliautojams.
 
Draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo 
sąlygomis išsamiai susipažinti dar prieš išvykstant į kelionę. 
Draudimo kompanijoje, kurios draudimą įsigijote, sužinokite, kur 
kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes rekomenduojame 
susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis 
(neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei 
jomis apsidrausti.

Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. 
Vykdami iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį 
pardavusioje kelionių agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: 
www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią 
informaciją Jums suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti 
prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende ar 
informaciniame segtuve. Kai kuriais atvejais, (dėl meteorologinių 
sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai 
atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį 
vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net ir lėktuvo biliete 
nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome stebėti pakeitimus.
Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio 
tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės 
kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos 

72



vietos lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti 
kartu ar tam tikrose vietose. UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, 
jeigu klientas pavėluoja į skrydį arba dėl savo kaltės neatvyksta į oro 
uostą.
 
Bagažas
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Finnair“, 
kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama 
vežtis ne daugiau nei 23 kg registruoto ir vieną vienetą 8 kg rankinio 
bagažo, kurio kraštinių matmenys yra ne didesni nei 56x45x25. 
Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 23 kg nemokamo 
registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių 
produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir 
asmens dokumentų ir pan.
Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Vežantis daugiau bagažo 
nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio 
kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo 
aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Į orlaivio saloną draudžiama 
įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp 
jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius ar 
aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie 
įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias 
taisykles, rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius 
skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, 
induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą 
plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam 
keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt.  
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis 
pats keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, 
atskridus nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo 
tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ TOUR atstovą. „Finnair“ 
skrydžiams į Bankoką bagažo dingimo bei sugadinimo atvejais, ne 
vėliau kaip per 7 dienas nuo skrydžio dienos, būtina pranešti „Lost 
and found“ tarnybai atvykimo oro uoste arba telefonais: +358 10 
389 2000, +358 800 988 08 (darbo dienomis nuo 07:00 iki 21:00) bei 
el. paštu: lostbaggage@finnair.com ir informuoti TEZ TOUR atstovą.
 
Oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų 
Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir 
papildymai bei kiti teisiniai aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos 
biure. Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po 
to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjo 
atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete. Už viską, kas su 
keleiviu gali nutikti skrydžio metu, atsako aviakompanija. Prireikus, 
vežėjas be įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, 
pakeisti lėktuvo tipą ir pakeisti ar praleisti nurodytas sustojimo 
vietas.
 
Sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu 
sąlygos:
• banglentė; 
• jėgos aitvaras; 
• vandens slidės; 
• nardymo įranga; 
• dviratis; 
• golfo reikmenys; 
• meškerė. 

Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas 
turi iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu 
avia@teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti 
patvirtinimą.

Visa gabenama įranga turi būti supakuota 
specialiuose maišuose, kurių svoris neturi viršyti – 
32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą 
įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. 
Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį.
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų 
ar veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu 
įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.

Gyvūnų gabenimas
Skrendant į / iš Bankoko gyvūnų gabenimas negalimas.

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies ar gaminio iš jo) įvežimui į 
Lietuvą ir ES 
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais 
taisyklės, kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš 
jų įvežimas į Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos 
(detaliau žr. – Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės 
prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl laukinės faunos ir floros 
rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). Į Lietuvą ir kitas ES šalis 
draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius gaminius iš dramblio 
kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės rytų medicinos 
(kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi 
nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius 
gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar 
konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, europinių 
lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar 
kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų 
dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą 
muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos 
vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami 
juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. 
stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji 
barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant 
CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, 
grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje 
CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapiuose: www.am.lt, 
www.cust.lt, www.cites.org.

Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, 
rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti 
Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje, adresu 
www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio 
turizmo departamento interneto svetainėje, adresu www.tourism.lt 
(skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti 
ir interneto svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje 
galima sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų 
santykį.

TEZ TOUR atstovai
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite 
kreiptis į UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ 
darbuotojas, suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. 
UAB ,,Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste 
keleivių terminalo trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, 
suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio 
susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau 
informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR 
atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, 
jog gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų 
viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki 
oro uosto.
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite 
susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba 
bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 
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Svarbi informacija keliaujantiems
interneto svetainėje www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali 
kalbėti lietuvių, rusų arba anglų kalbomis (tiksliau 

teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma pateikiama 
informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.
 
Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ 
TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą 
aktualią informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. 
Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR Thailand“. UAB „Tez Tour“ 
turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako. 
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant 
ekskursijas bei juos teikiančius subjektus.
 
Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies 
nustatytus tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai 
skiriamos penkios viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo 
vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, valstybinės ar vietos 
valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos bendrovės, kelionių 
katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų 
žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo 
viešbučio būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, 
maitinimo pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro.
Prašome atkreipti dėmesį, kad viešbučiai Tailande neturi oficialios 
žvaigždžių kategorijos, todėl tiek UAB „Tez Tour“ interneto svetainėje 
www.teztour.lt, tiek viešbučių kataloge, tiek Turizmo paslaugų 
teikimo sutartyse yra nurodytas subjektyvus organizatoriaus 
viešbučių vertinimas (atsižvelgiant į viešbučio vietą, įrengimo 
bei aptarnavimo kokybę ir pan.) žymimas simboliu* (snaigė). Šis 
žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam 
viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus 
viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, 
viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. 
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti 
kuo daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių aprašymuose gali 
būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto, tipo 
viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas 
baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu 
bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, 
kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis 
teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto 
pasirinkimas, vangus aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai 
atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.
 
TEZ EXPRESS
„Tez Express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai 
viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, 
kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus 
subjektyviu vertinimu žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 
2*/3*/4*/5*/HV-1/HV-2/APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. 
Dėl šios priežasties „Tez express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, 
viešbutis gali būti nekategorizuotas arba turintis kategoriją nuo 
1 žvaigždutės iki 5 žvaigždučių, ar apartamentai šalyje. Viešbutis 
nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje 
aprašytų viešbučių.
 
Informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
galiojimo metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas 
paslaugas gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. 
Todėl su naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, 

teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus prašome 
susipažinti mūsų interneto svetainėje, adresu www.teztour.lt.
 
Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio 
administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. 
Kambarius su langais į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, 
kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju 
toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei (kaip ir 
kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose numeriuose, 
tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). Dažniausiai viešbučiai siūlo 
standartinius dviviečius, taip pat vienviečius numerius.
Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova 
arba dvi atskiros viengulės lovos. Vienviečio numerio kaina asmeniui 
visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. 
Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni 
nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu 
vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame 
numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma 
sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir 
vilos. Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių 
numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar 
ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje 
pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai 
pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas 
parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant 
užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą 
priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti 
poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti 
mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant, jiems 
gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos 
lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui 
(kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis 
personalas gali būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, 
su svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti 
individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį 
Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei 
papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. 
Šių draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus 
turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų 
taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius 
dėl to neatsako. Kelionės organizatorius, esant svarbioms 
priežastims apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę 
apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos 
viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo 
paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų 
teikimo sutarties pažeidimu.
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo 
sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
www.teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei 
apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
 
Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai 
priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti 
sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. 
Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į 
viešbutį laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o 
išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val. Jei yra galimybė, išvykimo 
iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai turistui 
savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą 
papildomą mokestį.
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Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room only) – be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, 
arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) 
pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą 
mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo 
nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. 
Dažniausiai vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių 
ir vakarienės metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. 
Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir 
vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas 
paslaugas arba nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu 
(dažniausiai – alus, vynas, vanduo).
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 
10 val. iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti 
alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. 
Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali 
būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive plus), SAI (Superior All 
Inclusive), EXTAI (Extended All Inclusive), ELGAI (Elegance All 
Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), 
DAI (Deluxe All inclusive). Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe 
(viskas įskaičiuota luxe). Paprastai AI luxe prilygsta UAI sistemai, 
tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos paslaugos kiekviename 
viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ 
poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, 
užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba 
papildomas paslaugas.
Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) 
paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. 
Dėl viešbučio teikiamo AI paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į 
viešbučio administraciją. Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai 
patiekiami tik kiekiais skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). 
Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan. – reikia sumokėti 
papildomai. Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami 
buffet arba kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti 
patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, 
kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. 
Paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad 
prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo 
etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų 
įsidėti tiek, kiek suvalgoma. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus 
viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas 
stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz. maistas gali 
būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš 
kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal 
viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane 
maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė 
viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. Maitinimo 
suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl 
ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo 
(atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis 
tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka – viešbučio 
administracijos nuožiūra.
 
Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia 
šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali 
pramoginė programa. Už šias vakarienes, paprastai imamas 
papildomas mokestis, kurį nustato viešbučio administracija. Kainas, 

UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, 
kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą 
kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti 
privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija 
taip pat yra pateikiama pastabose.
  
Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei 
atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. 
Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti 
Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir „Tez Tour“ atstovą. Jeigu 
kreipsitės į viešbučio registratūrą, žinokite, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos 
galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos 
nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės 
išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant 
firminio gydytojo kabineto blanko.
 
Seifas
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio 
numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus 
daiktus, dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti seife, nes 
įprastai viešbučio administracija neatsako už kambaryje paliktus 
daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas 
įvairiais gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais 
(traškučiais, riešutais, šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už 
papildomą mokestį. Gėrimų ir užkandžių kainyną galima rasti šalia 
mini baro. Žemesnės kategorijos viešbučiuose mini šaldytuvas gali 
būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais 
tik poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik 
mineralinis vanduo ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos 
viešbučiai kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti 
naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių). 
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išvykimo dieną.
 
Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio 
administracijos nuožiūra, dažniausiai jie gali veikti tik tam tikromis 
valandomis arba gali būti įjungiami kelis kartus per parą. Žmonėms, 
kurie sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir nepakakti. 
Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje 
gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, 
kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia. Kondicionieriai 
viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. 
Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono 
pradžią, ir pabaigą.
 
Elektros srovė
Įprastai viešbučiuose būna 220 V elektros įtampa, tačiau 
gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose 
vonioje.
 
Vanduo
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti 
pavojinga). Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje 
parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat 
rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje pirktu vandeniu. 
Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš gatvės 
prekeivių.
 
Atstumas iki jūros
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra 
neatskirta nuo paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, 
kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada. Galimi 
atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, tačiau dalis teritorijos 
arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo paplūdimio arba pirmoje 
linijoje. Taip pat viešbučiai esantys ant jūros kranto nebūtinai turės ir 
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Svarbi informacija keliaujantiems
paplūdimį šalia viešbučio, kadangi galimi atvejai, 
kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, 

tačiau prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus 
Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų 
pastatų, bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs 
pirmoje linijoje, tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie 
korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į iškilusius papildomus klausimus 
Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo 
paplūdimio gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo 
privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems 
viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių 
pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antrojoje linijoje. Tokiu atveju 
poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros esančiame 
viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje esančio 
viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Miesto / privatus paplūdimys
Paplūdimys – patogus ilsėtis, maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar 
kriauklelių) ruožas aukščiau atbrado nuolaidžiame jūros, ežero ar 
upės krante (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius). 
Kokio tipo paplūdimys yra prie viešbučio, nurodoma konkretaus 
viešbučio aprašyme. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad jūros 
dugnas gali būti akmenuotas, todėl rekomenduojame turėti specialią 
avalynę, skirtą maudymuisi.
Taip pat skiriami miesto ir privatūs paplūdimiai. Miesto paplūdimiu 
gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai kuriose 
šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi 
paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir 
restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius 
reikia mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka 
už savo turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į 
gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso 
miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o 
municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar 
nuomojama) ir, savo nuožiūra, įrengta turistams paplūdimio juostos 
dalis. Čia už gultus ir skėčius įprastai mokėti nereikia.
 
Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja 
vaikams konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. 
Įprastai vaikų klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai 
kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų 
diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus 
nuvestas pas tėvus. Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 
žvaigždučių viešbučiai juos gali organizuoti tik aukšto žiemos sezono 
metu. Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai. Įprastas į 
klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba 
nuo 6 iki 12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba 
tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 
14 metų, ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai 
amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės 
programos. Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai 
pavargsta. Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės 
paslaugas. Personalas dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai 
kalba rusų, anglų arba vokiečių kalbomis.
 

Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra 
triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, 
judrių gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, 
viešbučio administracija neatsako. Todėl, norintiems ramaus poilsio, 
renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje 
vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo užtikrinimo, 
siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę. Kai kuriose 
gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl 
tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų – nei kelionės 
organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.

Baseinas
Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio 
nustatytomis valandomis. Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir 
laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio 
administracijos nuožiūrai.
 
Pretenzijos
Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl 
tarp šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos 
nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui 
arba kelionių vadovui. Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms 
spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje raštu kelionės vadovui ar 
organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima operatyviai 
išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas 
gali būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, 
pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 
15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite 
kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties 
kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais 
reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba 
el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija pateikiama el. paštu, 
pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio asmens (-ų) 
kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta ir 
nuskanuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo 
raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo 
dienos. 
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, 
kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka.
 
Palikti / rasti daiktai
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure 
(ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę 
patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą 
paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo 
paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei neatsako už 
pristatymo išlaidas.
 
„Room service“ (aptarnavimas numeriuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su prekių bei paslaugų, kurias 
galima užsisakyti į kambarį, kainomis. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas 
sumuštinis su gėrimu ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą 
Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, 
kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu 
telefonu ir išreikšti savo pageidavimus. Nepamirškite, kad visos 
numeriuose teikiamos paslaugos yra 10-15 procentų brangesnės, be 
to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. 
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Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 
val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės 
viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.
 
Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų 
parametrai nusakomi specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (double room / twin room) – dvivietis numeris su 
viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) – dvivietis numeris, su 
viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete 
lova. Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 
3-jam asmeniui taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL 
numeryje.
TRPL – (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis.
SGL – (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas 
dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet 
brangiau nei viena vieta DBL numeryje.
DBL+2CHD – (double room and 2 children) – standartinis (jei prie 
viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) 
dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis 
bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, kadangi 
viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali 
miegoti su suaugusiais.
 
Numerių kategorijos
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. 
Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės 
charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal  
dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų 
kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų 
pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti – durimis ar didele ertme, arba 
tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Paprastai jis kainuoja apie 30 
procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi 
papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į 
dvi zonas – į miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso 
aparatas bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu 
– didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios 
kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik 
grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, 
aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 
žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei 
standartiniai numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai 
įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais 
(tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo 
kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo 
dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris 
kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė 
vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris kainuoja beveik 
dvigubai brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo 
numerių klasė. Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, 
svetainė, darbo kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas 
ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose 
numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia, dažniausiai, 
būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje, dažniausiai, teks 
sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, 
su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios 

kambariais. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 
5 žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams 
veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis personalo 
elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į 
VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, 
rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau 
nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo 
gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali 
būti nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, 
sujungta su virtuvėle ir vonios kambarys. Viename miegamajame 
įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės 
charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio 
lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas 
–miegamąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. 
Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti indai ir stalo 
įrankiai.
R.O.H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas 
tik atvykus į viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio 
administracijos nuožiūra.
 

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis 
arba šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą matoma 
tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su 
vaizdu į jūrą paprastai imama priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai 
tokiuose numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti 
pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę 
viešbučio teritoriją, kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija taip įvardina 
numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus 
gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus 
žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą.
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija taip įvardina 
numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali 
matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu 
į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą.
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į 
atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba galinį kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, 
bet nebūtinai su tiesioginiu vaizdu į jūrą.
 
Naudinga žinoti

TEZ TOUR THAILAND biuras
8-th floor, ItalThai House Bldg.
2013 New Petchburi rd., Bangkapi, Huay-Kwang, Bangkok 10320
Tel. +66 (81) 914 01 58
El. paštas forguest@thailand.tez-tour.com

LR ambasadorius Tailandui 
J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 236 2530
El. paštas sigute.jakstonyte@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali keistis, todėl naujausią 
informaciją apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ 
tinklalapyje www.teztour.lt.
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Sutartis

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal 

programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. 
Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės 
programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja 
organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. Katalogas, taip pat kita 
kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios 
sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir 
www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių) skelbiama 
naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir 
pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams 
numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau 
kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus 
apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių 
organizatorius nebeatsako už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame 
būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, 
grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas 
atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, 
numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje 
programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas 
ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį 
ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės 
taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje 
www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv 
(jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio 
valstybių).
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų 
gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, 
lankomų vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos 
reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo 
įforminimo tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos 
turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos 
išlaidos, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. 
Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi 
būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius interneto tinklapius, kur yra tokia 
informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.
lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti 
turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal 
priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų 
teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti 
turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius 
taip pat  įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie 
patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, 
priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie 
tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą 
transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); 
kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio 
pašto adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, 
adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti 
telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, 
kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta 
nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai 
susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  Informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir 
draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų 
įforminimui.
1.1.9. Kai  sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad  sutartis 
sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių 
organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   
kelionės įsigijimo metu. Jeigu  sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje neskelbiamos ar  kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, 
laikoma, kad  sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo 
sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios 
lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą 
sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma 
kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą 
(standartinės  apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo 
nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo 
(vartojimo kredito) sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo 
nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią  išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba 
kelionę, kuriai taikomos specialios apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę 

sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių  apmokėjimo 
sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui 
įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo 
nurodytas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar 
atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo 
taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir 
draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į 
kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 
23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, 
transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius 
už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti 
žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių 
organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus   
(naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje 
nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje 
numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo 
momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai 
aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties 
turisto kaltės (dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių 
organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo 
atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo 
kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra 
sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, 
neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties 
nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo 
kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto 
sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2.  Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali 
jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. 
Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti 
atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus 
atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas 
privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių 
apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių 
dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei 
sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir 
motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo 
pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto 
sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą 
lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali 
viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių 
organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų 
nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių 
organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba 
dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties 
sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam 
būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių 
priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias 
turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės 
kokybės, alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako 
arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, 
kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš 
naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala 
turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto 
aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių 
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organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama 
Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, 
susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 
m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, 
susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 
1929 m. spalio 12 d. pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo 
oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje 
nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę EC 899/2002 reglamentas, 
papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės 
aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir daugelyje atveju apriboja vežėjo 
atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus 
ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas 
(Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo 
įstatymas (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši 
sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo 
vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas  pareikšti žodžiu kelionių 
organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, - kelionių 
organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų 
problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės 
metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 
darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo turistui raštu 
atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai 
dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybų keliu, o nepavykus 
susitarti, -   Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė 
vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai 
(pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu 
susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir 
kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais   po vieną kelionių organizatoriui ir 
turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui 
bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta 
atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo 
konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują 
sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią 
galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar 
jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti 
alternatyvų kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų 
kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, 
turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. 
nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, 
piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas/grįžimas iš/į Lietuvą, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip 
kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą 
(sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame 
išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą 
bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, 
išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų 
keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, 
imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su 
vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai 
vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus 
kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.
teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio 
valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. 
Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato 
visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus   naudos gavėjus, kad turistinė 
kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi 
turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 

agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę 
kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 
darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas 
informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę 
atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 
20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant 
išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. 
Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas 
kainos padidėjimas. Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos 
didinimo.
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių 
organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę 
reikalauti gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, 
kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, 
tais atvejais, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1  punkte nurodytų 
aplinkybių, taikomas 2.3 punktas. 

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam 
(kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių 
organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos 
naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso 
(Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju 
(kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar 
turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui 
ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį 
kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir 
trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės 
organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, 
sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę 
perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau 
kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 100 litų asmeniui, jeigu šis 
perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę 
trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios 
mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų asmeniui, jeigu 
šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo 
pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. 
Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų ar kitų 
priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1. punkte 
nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal 
sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių 
organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar 
asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą 
sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų 
nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir 
negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo,  nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio 
kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal  turisto protingus lūkesčius, kelionių 
organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui 
visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai 
vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią 
pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama 
iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus 
išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats 
turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar 
asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias 
su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių 
organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius 
negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui 
(-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam 
terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų 
kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali 
pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, 
kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą 
atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti 
turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę 
atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių 
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