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TEZ TOUR – 
kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

Mieli keliautojai,

sveiki, atsivertę mūsų naująjį atostogų tolimajame ir 
egzotiškame Tailande katalogą!
Kai lietuvoje vėsius orus ir žvarbius lietus ims plukdyti 
ruduo, Tailande prasidės pats maloniausias metų laikas. 
Nuo lapkričio iki vasario Tailandas džiugina švelniais ir 
saulėtais orais, čia prasideda karščiais nevarginantis 
ir labiausiai poilsiui tinkantis sezonas, kai vidutinė oro 
temperatūra svyruoja nuo 24 °C iki 27 °C. Argi ne puiki 
vieta pratęsti vasarą ir pasimėgauti išties egzotiškomis 
atostogomis?
ši šalis tikras atostogų rojus – nuostabūs paplūdimiai, 
visada šilta jūra su spalvingu povandeniniu pasauliu, galybė 
įdomių istorinių vietų, pasimatymą su egzotiškiausiais 
gyvūnais dovanojančios džiunglės, nepaprastai gardus 
maistas, patys šviežiausi vaisiai ištisus metus ir nuo 
veido niekada nedingstančios vietinių gyventojų šypsenos. 
Patikėkite, į Tailandą norėsis sugrįžti vėl ir vėl.
Prie Tailando siūlomų gėrybių mes dar pridėsime savo 
dėmesį ir rūpestį visos jūsų kelionės metu, kad atostogos 
būtų tikrai pačios geriausios.  

laukiame jūsų atvykstant į šypsenų šalį 
ir linkime šiltų ir įspūdingų atostogų!

TEZ TOUR atstovybė Tailande

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 – tarptautinis kelionių organizatorius, savo 
veiklą pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines 
kompanijas. TEZ TOUR įmonių tinklas patenka į 
pagrindinių Europos kelionių organizatorių, tokių kaip „Tui“, 
„Thomas Cook“ bei „Thompson“, penketuką ir didžiuojasi 
daugiau kaip per 15 sėkmingos veiklos metų sukaupta 
patirtimi. Mūsų lėktuvai kyla iš lietuvos, latvijos, Estijos, 
Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, Armėnijos bei Moldovos. 
TEZ TOUR – aukščiausius pasaulinius standartus 
atitinkantis prekės ženklas. Kompanija nuolat investuoja 
į nuolatinį progresą bei tobulėjimą, pagrįstą turizmo 
technologijų modernizavimu, viešbučių tinklo plėtra, 
turizmo procesų standartizavimu ir tobulinimu kiekvienoje 
šalyje, kur įsikūrusios TEZ TOUR įmonės.

Apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės 
keliauti savarankiškai. Apgyvendinimą bei nuvežimą iš 
oro uosto į viešbutį ir atgal galime pasiūlyti Graikijos 
Rodo saloje, Ispanijoje (Kosta del Solis, Kosta del Solis-
Marbela, Kosta Dorada, Kosta Brava ir Maresmė), Kanarų 
salose (Tenerifė-Costa Adechė), Tailande (Bankokas, 
Pataja, Puketas), Austrijoje, šri Lankoje, Kuboje, 

Galite nuvykti į labiausiai pamėgtus ir populiariausius 
Turkijos (Antalija, Alanija, Belekas, Kemeras, Sidė, 
Marmaris, Fetija, Kušadasis, Bodrumas, Didimas), 
Bulgarijos (Nesebaras, Obzoras, Elenitės, Auksinės 
kopos, Saulėtas krantas, šv. Konstantinas ir Elena, 
šv. Vlasas), Egipto (Hurgada, El Guna, Makadi Bei, 
Soma Bei, Safaga, Marsa Alamas, šarm El šeichas, 
Dahabas, Taba), Ispanijos (Kosta Brava, Kosta Dorada, 
Kosta de Barselona- Maresmė), Kanarų salų (Tenerifė-
Kosta Adeje, Tenerifė-Gija de isora), Balearų salų 
(Maljorka), Graikijos (Kretos sala: lasitis, Chanija, 
Heraklionas, Retimnas. Rodo sala: Rodo miestas, iksija ir 
jalysas, Kalitėja ir Falirakis, Kolymbija, lindos), Tailando 
(Bankokas, Puketas, Pataja) kurortus. Žiemos sezono 
metu taip pat kviečiame keliauti į Austriją (kurortai: Bad 
Gaštainas, Bad Hofgaštainas, Cel am Zė, Hinterglemas, 
Kaprunas, Zalbachas, Kicbiuelis, Mairhofenas), kuri vilioja 
puikiomis kalnų slidinėjimo trasomis bei kokybiškomis 
SPA centrų paslaugomis.

Po Tailandą su TEZ TOUR keliaukite drąsiai

Kas yra TEZ TOUR

TEZ TOUR jums pasiūlys

Su TEZ TOUR iš lietuvos

TEZ TOUR įmonių tinklas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt2



Andoroje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Meksikoje, 
Brazilijoje ir Dominikos Respublikoje.

jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 
atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius viešbučių kambarių užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas. 
Tad jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

Mes kruopščiai atrenkame tiek ekonominės klasės, tiek 
prabangius viešbučius ir visada stengiamės pasiūlyti 
aukštą kokybę už priimtiną kainą. 
TEZ TOUR  valdo gerai pasaulyje žinomo prekės ženklo 
„Amara World“ viešbučių tinklą. Taip pat bendradarbiauja 
su lyderiaujančiais pasauliniais viešbučių tinklais, tokiais 
kaip „Mariott“, „Sheraton“, „le Meridien“, „Sol Melia“, 
„Princess“, „Hilton“, „Kempinski“ ir kt.

Turkijos, Egipto, Tailando, Dominikos Respublikos, Šri 
Lankos, Kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos, Italijos, 
Kroatijos, Bulgarijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, 
Meksikos, Brazilijos, ir Graikijos kurortai.

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Armėnijos, Moldovos.

jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 

atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius kambarių viešbučiuose užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas. Tad 
jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

jūsų patogumui – galimybė keliones išsirinkti ir įsigyti 
internetu. Kompiuterinė sistema leidžia mums būti 
arčiau jūsų, greičiau reaguoti į jūsų poreikius. Tai ne 
tik siekis tobulinti ir pritaikyti naujausias informacinių 
technologijų priemones bei skatinti turizmo plėtrą, bet 
ir sukurti kuo daugiau patogumo. Kviečiame apsilankyti 
TEZ TOUR tinklalapyje www.teztour.lt ir sužinoti daugiau 
apie siūlomas keliones, viešbučius bei poilsio galimybes 
įvairių šalių kurortuose. 

Kiekvienoje šalyje jus pasitiks TEZ TOUR

TEZ TOUR partneriai – 
lyderiaujantys viešbučiai

Poilsiautojus pasitinka:

TEZ TOUR lėktuvai kyla iš:

Kiekvienoje šalyje jus pasitiks TEZ TOUR

TEZ TOUR kelionė internetu

EGIPTAS

TURKIJA

GRAIKIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA
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TAILANDAS
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Tailandas – tai naktinis džiunglių 
alsavimas, smėlėti paplūdimiai, 
šventyklos, žmonių draugiškumas, 
smoge skendintys Bankoko 
dangoraižiai... Tai viena labiau-
siai išsivysčiusių Pietryčių Azi-
jos valstybių, kurioje modernūs 
dangoraižiai ir neoninės rekla-
mos šviesos neužgožė turtingos 
nacionalinės kultūros...

BANKOKAS
Tailando sostinė – lyg Azi-
jos Venecija, kurią į dvi da-
lis dalija upė Čao Praja ir 

gausybė nuo jos atsišakojančių kanalų 
su plaukiojančiais turgumis. Kanalų 
pakrantėse nuo seno įsikūrusios 
sostinės gyventojų lūšnelės, o visai 
šalia stovi įspūdingai didingi karalių 
rūmai, budistinės šventyklos, paauk-
suotais stogais, šiuolaikiški stiklo 
dangoraižiai. iš apžvalgos aikštelės 
nepamatysite milijoninio miesto 
Bankoko krašto, taigi norint pajusti 
jo dvasią teks nusileisti į šurmuliuo-

jančias gatves, kur 
nuolat tvyro puiki 
nuotaika ir gamina-
mo azijietiško maisto 
kvapas.

SAlOS
Samujis, Puketas, Phi Phi, Kra-
bi, Khao Lak, Similano salos – tai 

tik keletas garsiausių salų, viliojančių 
atsipalaiduoti egzotiškuose, dieviškai 
gražiuose, paplūdimiuose. Kiek-
viena iš jų gali pasiūlyti nuostabių 
gamtos kampelių, baltų paplūdimių, 
skaidrią smaragdinę jūrą, spalvingą 
povandeninį pasaulį, egzotiškų vaisių 
ir gardaus maisto įvairovę. O ko dar 
reikia geroms atostogoms?

BUDiSTų
 šVENTyKlOS

Pasibaigus lietingajam se-
zonui (dažniausiai spalio 

mėnesį), budistų pasninko gale, Čao 
Praja upės žemumoje, netoli Sam-
ut Prakano miesto vyksta nuostabi 
budistų šventė, pavadinta „lotosų 
festivaliu“. Skoningai išpuoštame 
laive iškilmingai sėdi nedidelė Budos 
statula, laivas plaukia išilgai krantų, 
o susirinkusieji prie upės draugiškai 
mėto ant jo lotoso žiedus, jais api-
pildami statulą iki pat pečių. Taip 
žmonės išreiškia savo pagarbą Bu-
dai, jo mokymui ir pasekėjams. Ne tik 
šis festivalis, bet ir dar bent keletas 
budistinių šventyklų turėtų atsirasti 
jūsų lankytinų objektų sąraše.

NARDyMAS 
Puikus klimatas, fantastiški 

paplūdimiai, šilta ir skaidri, turtinga 
povandeninių grožybių, Andamanų 
jūra, o nardymo vietos nuo krantų nu-
tolusios tik kelis kilometrus – Tailande 
tiesiog idealios sąlygos nardyti. 
Puketas, Khao Lak, Phi Phi salos, Ao 
Nang paplūdimys Krabi pakrantėje – 
vienos populiariausių vietų nerti gilyn 
arba plūduriuoti vandens paviršiuje. 
Tačiau vienos geriausių, gražiausių 
ir nardytojų geidžiamiausių vietų 
yra devynios Similano salos bei 
Rišeljė uola, kyšanti atviroje jūroje ir 
garsėjanti kaip banginių, ryklių ir rajų 

„ganykla“.
Tailande galima nar-
dyti ištisus metus, bet 
idealiausios sąlygos 
– nuo lapkričio iki 
balandžio mėnesio.

TOP 10

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt4
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6 8 ORCHiDėjOS
Gėlės, kurias taip 
kruopščiai reikia 
puoselėti mūsų namuose, 

Tailande auga kiekviename kampe. 
iš viso priskaičiuojama apie 25 000 
orchidėjų rūšių, iš jų net 860 galite 
pamatyti Tailande, o kitas 473 – Chi-
ang Mai provincijoje įsikūrusiame 
„Mae Sa Orchid“ parke. ir tai ne vie-

nintelis parkas, 
puoselėjantis šias 
trapias gražuoles. 
Bent viename iš jų 
tiesiog privalote ap-
silankyti.

AjUTAjA
Neišvykite iš Tailando neaplankę 

istorinio Ajutajos miesto! Tai svar-
bus UNESCO pasaulio paveldo ob-
jektas su išlikusiomis XiV–XViii a. 
rūmų, pagodų ansamblių liekano-
mis, šventyklomis, iš kurių garsiau-
sia Vat Čaivathanaramas. Įdomu 
akis paga nyti po spalvingus, gausiai 
dekoruotus drožinius, skulptūras, 
Budos atvaizdus.

SPA
Tailandas garsėja senovinėmis, 

per šimtmečius sukauptomis svei-
katos ir grožio puoselėjimo paslap-
timis, tradicijomis bei su niekuo ne-
sulyginamu visame pasaulyje garsiu 
tailandietišku masažu. Todėl Tailan-
das ir yra įtrauktas į pasaulio šalių 
SPA pramonės lyderių penketuką. 
Tailande masažas nebrangus, tad 
juo galite mėgautis nors ir kasdien. 
Bet kuriame masažo salone jums 
pasiūlys viso kūno, kojų ar galvos 
masažą. išbandykite – pasijusite lyg 
naujai gimę!

RAiLAy 
PAPlūDiMyS

Tailande apstu paplūdimių, kuriuose 
šakomis moja kokoso palmės, o 
pakrančių smėlio spalva – nuo aukso 
geltonumo iki sniego baltumo. Tačiau 
yra vieta, dvelkianti neeiline ramybe 
– Railay paplūdimys Krabi regione, 
kurį pasiekti įmanoma tik laiveliu. 
Čia minkštučio smėlio juostą supa 
stačios uolos. jas pamėgo azartiški 
uolų laipiotojai iš viso pasaulio. Railay 
– gražus kaip atvirukas ir dvelkiantis 
išskirtine atsipalaidavimo atmosfera.

MAiSTAS
Fantastiški jūros gėrybių 
patiekalai, ypatingoji 
krevečių ir vištienos 
sriu ba kokosų piene, 

gyve nime nematyti vaisiai! Duria-
nas, vaisių karalius, skleidžia itin 
nemalonų kvapą, bet yra saldžios 
grietinėlės skonio. Mangostinas, 
papaja, ličis, kokosas, lam jai, ram-
butanas, pitaja ir dar daugelis kitų 
egzotišką pavadinimą, skonį bei 
pavidalą turinčių vaisių. Tailandiečių 
meilė geram maistui akivaizdi – šioje 
šalyje tiek restoranų, tiek gatvės 
prekiautojų gaminamas mais-
tas fantastiškas. Tad nenuostabu, 
kad daugelis tajų namie net neturi 
viryklės. Kam vargintis, kai visada ir 
dar nebrangiai gali pavalgyti tiesiog 
gatvėje.

DŽiUNGlėS
Tailandas – dramblių, gyvačių, 
tigrų ir kitų džiunglių gyventojų 

šalis. Net Tailando architektūroje 
ypač dažnai naudojamos gyvačių 
figūros, kuriomis „nusagstyti“ stogai 
ir bokštai. Mat gyvatė pagal budizmą 
– teigiamas padaras, savo galva 
suteikęs Budai pavėsį dykumoje. 
jei pasitaikys proga, bent kyštelkite 
nosis į džiungles – vaizdai, kvapai ir 
garsai čia užburiantys. jei neišdrįsite 
savo kojomis, tuomet gal susigundy-
site įjoti ant dramblio nugaros?
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PATARIAME

KARAliUS
Tailando gyventojai itin gerbia savo 
karalių ir karalienę. 2006 m. buvo 
plačiai atšvęstos dabartinio šalies 
karaliaus Ramos iX įžengimo į sostą 
60–osios metinės. jo Didenybė Kara-
lius Bhumibol Adulyadej yra devintasis 
Čakri dinastijos karalius, kurio valdy-
mo laikotarpis trunka ilgiausiai per 
visą pasaulio istoriją. Tauta garbina 
jo Didenybę Karalių Bhumibol Adu-
lyadej už šio rūpinimąsi organizuojant 
labdaros renginius ir visuomeninius 
projektus. Todėl nepamirškite paro-
dyti atitinkamą pagarbą karališkajai 
šeimai, jeigu to prireiks.

šVENTėS
Magha Puja diena (pilnatis, trečiasis 
mėnulio mėnuo) – valstybinė šventė, 
dievo Budos sekėjų susirinkimo 
paminėjimas, kurio kulminacija – 
žvakių procesija aplink kiekvienos 
šalies šventyklos pagrindinę koplyčią.
Kinų Naujieji metai (2013 m. vasario 
3 d.) – iškilmių ir fejerverkų savaitė 
kinų gyvenamosiose vietovėse visame 
Tailande. Pagrindinis akcentas – 
spalvingas karnavalas su įvairiais 
šokiais bei kiniškomis gėrybėmis. ši 
šventė sutampa su mėnulio kalen-
doriaus pradžia ir dar yra vadinama 
pavasario švente. 
Songkran šventė (2013 m. balandžio 
13–15 d.) – tajų Naujieji metai. Songkran 
vandens festivalis – viena didžiausių 
Tailando švenčių, kurios metu kiek-
vienas miestas ir provincija traukia 
linksmomis ir šlapiomis  pramogomis. 
šią dieną žmonės šlakstomi vandeniu, 
kuris simbolizuoja sėkmę naujaisiais 
metais. 
Loi Krathong (pilnatis, dvyliktasis 
mėnulio mėnuo) – pati gražiausia 
tajų šventė, švenčiama visą lapkritį. 
šventės metu iš bananų lapų, popie-
riaus ir kitokių medžiagų vaikai gami-
na spalvingas gėles, į kurias įsmeigę 
žvakę bei tris smilkalų lazdeles va-
karais plukdo upėmis ar kanalais, 
tikėdami, kad tai atneš laimę.

REliGijA
Nuo seno gyvuoja tradicija, pagal 
kurią vyresni nei 20 metų vyrai budis-
tai tampa vienuoliais nuo penkių dienų 
iki trijų mėnesių. Dažniausiai tai vyks-
ta per kasmetinę budistų gavėnią 
(lietaus retritą) – trijų mėnesių periodą 
lietinguoju sezonu, kuomet visi vie-
nuoliai, atsisakę kelionių, lieka savo 
šventyklose. 
Atminkite, kad lankydamiesi 
šventyklose turite būti deramai 
apsirengę, t.y. nedemonstruoti per 
daug nuogo kūno, nedėvėti šortų, 
nevilkėti berankovių marškinėlių.  
Žengdami į šventyklos vidų privalote 
nusiauti batus. Nefotografuokite Bu-
dos atvaizdų!

Į Tailandą vilioja šiltas oras ir 
niekada neatvėstanti jūra

Budistų šventyklose būtina laikytis tam tikrų taisyklių

Songkran šventė

PATARIAME

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt6



KAlBA
Žodinė ir rašytinė tajų kalba bet ku-
riam svetimšaliui atrodo sudėtinga 
ir nesuprantama, kadangi tai yra 
toninė kalba, turinti 5 tonus, 20 balsių 
ir 44 priebalses. Tačiau daugumoje 
populiariausių turistinių rajonų, tarp jų 
Bankoke, Čiangmajuje, Pukete ir Pata-
joje, gana lengvai susikalbėsite anglų 
kalba. Angliškai galima susikalbėti 
daugelyje pagrindinių turistinių 
vietų: viešbučiuose, parduotuvėse, 

KliMATAS
Tailando Karalystės klimatas yra vie-
nas maloniausių tropinių klimatų 
visame pasaulyje. Vidutinė metinė 
temperatūra Tailande siekia +28 °C. 
Vandens temperatūra pakrantėse 
taip pat nebūna žemesnė nei +25 °C. 
Tailandui būdingas atogrąžų klimatas 
ir trys sezonai ar, kitaip tariant, metų 
laikai: karštasis periodas trunka nuo 
kovo iki gegužės, kuomet Tailande 
karšta ir sausa, o temperatūra 
svyruoja nuo 28 °C iki 33 °C. lietin-
gasis periodas tęsiasi nuo gegužės 
iki rugsėjo. Vis dėlto net ir šio sezono 
metu dažniausiai būna saulėta, liūtys 
trunka 2–3 valandas, oras įkaista iki 
+27 °C ar +30 °C. Vėsiuoju periodu, 
nuo lapkričio iki vasario, orai švelnūs 
ir saulėti, o vidutinė temperatūra – 
nuo 24 °C iki 27 °C, tad šalyje prasi-
deda palyginus nekarštas ir labiausiai 
poilsiui tinkantis vėsusis sezonas.

PiNiGAi
Vietinė valiuta yra batas. Nacionalinės 
valiutos įsivežti į šalį galima ne 
daugiau kaip 2 tūkst. batų, o išsivežti 
– ne daugiau kaip 500 batų. Patariame 
vežtis stambesnes užsienio valiu-
tos kupiūras, kadangi pinigų keitimo 
punktuose jos keičiamos palan kesniu 
kursu.

DRAUDŽiAMA
išVEŽTi
iš Tailando draudžiama išvežti Bu-
dos atvaizdus (išskyrus mažas 
statulėles arba paveiksliukus, ku-
riuos galima nešiotis su savimi), anti-
kvarinius daiktus, platinos dirbinius. 
juvelyrinių dirbinių išvežimui būtina 
turėti sertifikatą, gautą perkant prekę 
parduotuvėje.

SVEiKATA
Nerekomenduojame gerti nevi-
rinto vandens iš vandentiekio ar juo 
plauti vaisius. Su savimi pasiimkite 
mini vaistinėlę: vaistų nuo skrandžio 
sutrikimų, temperatūros. Būkite 
atsargūs degindamiesi saulėje, 
nepamirškite su savimi turėti apsau-
ginio kremo, akinius nuo saulės, gal-
vos apdangalą.

restoranuose, bankuose, tarptauti-
niuose biuruose ir automobilių nuo-
mos punktuose. Turistams ši šalis 
palanki ir dėl kelio ženklų, mat nuoro-
dos rašomos dviem kalbomis – tajų ir 
anglų.
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REKOMENDUOJAME

PARAGAUKiTE
Tailandiečių virtuvė – pikantiška ir 
aštri. Trys pagrindinės sudedamo-
sios tailandietiškos virtuvės dalys – 
ryžiai, čili padažas ir kokosų pienas 
– bus beveik visuose tradiciniuose 
patiekaluose. 
Nepergyvenkite, jei nemėgstate 
aštraus maisto – populiarių kurortų 
restoranuose ir kavinėse visada 
galėsite užsisakyti may phet („ne 

aštriai“) valgių. Bet tailandiečių 
„mažesnio aštrumo“ supratimas gali 
skirtis nuo jūsiškio, tad jei norite 
maisto be čili pipirų, prašykite may 
phet lioy („visiškai jokio aštrumo“). 
jei jau taip atsitiko, kad paragavę 
tradicinių tajų patiekalų jaučiate, 
kad tuoj imsite spjaudytis ugnimi, 
gelbėkitės ryžiais – jie sumažins 
deginimą. Tik negesinkite aštrumo 

vandeniu – jo nenuplausite, o tik dar 
labiau suaktyvinsite.

Rekomenduoti konkrečius patieka-
lus itin sudėtinga, nes tajų tradicinė 
virtuvė labai turtinga ir tikrai labai 
skani. Tačiau yra keletas patiekalų, 
tapusių vizitine Tailando virtuvės 
kortele ne tik gimtojoje šalyje, bet ir 
viso pasaulio tailandietiško maisto 
restoranuose.

ToM yuM GooNG
 (aštri krevečių sriuba) 
Egzotiška Tailando aromatų puokštė! 
Ryškus gaivinantis citrinžolės aro-
matas, liežuvį žnaibantys čili pipirai, 
šviežias žaliųjų citrinų rūgštumas, 
sūrus žuvies padažas vietoj druskos 
ir vietinių prieskoninių žolelių asorti – 
pažadame, tokios aromatingos sriu-
bos dar nesate ragavę. O krevetės...
didelės, sultingos...vien dėl jų norėsis 
sugrįžti į Tailandą.

SoM TuM 
(aštrios žalių papajų salotos) 
Atkeliavusios iš isano regiono Tailan-
do šiaurėje, išpopuliarėjo visoje 
šalyje. Skonis netikėtas, tad vieni jas 
dievina, kiti jų nekenčia, bet paragauti 
būtina. Česnakai, čili pipirai, žaliosios 
pupelės, vyšniniai pomidoriukai ir 
smulkintos neprinokusios papajos. 
šio dramatiško saldaus–sūraus–
aštraus skonių derinio nepamiršite 
niekada.  

PAd ThAi 
(kepti tailandietiški makaronai) 
Wok keptuvėje paruoštas patieka-
las skirtingose vietose gali skirtis 
sudedamosiomis dalimis, prieskonių 
derinių variacijomis. Tačiau 
dažniausiai lėkštėje jūsų lauks ryžių 
makaronai, traškios šparaginės 
pupelės, svogūnai, kiaušiniai, žuvies 
padažas, čili pipirai ir trinti žemės 
riešutai.

ToM KhA KAi
(kokosinė vištienos sriuba) 
Tai sriuba, virtusi tajų virtuvės iko-
na ir turbūt pačiu populiariausiu 
tailandietišku patiekalu pasaulyje. 
Tai lyg dviejų stichijų susijungimas 
– švelni vištiena ir subtiliai saldus 
kokosų pienas nuginkluoja aistringą 
čili pipirų ir imbiero aštrumą, harmo-
nizuoja ryškų citrinžolės aromatą.

GAeNG dAeNG 
(raudonasis karis) 
Mėsos gabalėliai, raudonojo kario 
pasta, tirštas kokosų pienas, žaliosios 
citrinos skiltelės – tirštas, aromatin-
gas, švelnus, saldus ir kartu aštrus 
skonis pakylės virš žemės.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt8



DESERTAS
Geriausias desertas Tailande – 
švieži vaisiai. Tradiciniai desertai čia 
dažniausiai gaminami iš ryžių ir ko-
koso pieno. Vienas populiariausių – 
Kao Niaw Ma-Muang – lipnūs, saldūs 
ryžiai su mango vaisiumi ir kokosų 
kremu. Toks ryžių pudingą pri-

menantis desertas 
gali būti patiektas 
ir su kitokiais vai-
siais ir apibarstytas 
traškiomis sezamų 
sėklomis.

lAUKTUVėS iR SUVENyRAi

VAiSiAi
Tailande būtina prisivalgyti ir net at-
sivalgyti vaisių, kurių sezonas čia 
trunka ištisus metus. Bus jums 
pažįstamų, bet jie nustebins visiškai 
kitokiu skoniu, bus ir nematytų, kurių 
galbūt neišdrįsite paragauti...
Tailande auga išskirtinės ananasų 
rūšys, tame tarpe ir tokios, kurių 
sunokę vaisiai yra žalios spalvos. 
Tailando ananasai laikomi pačiais 
skaniausiais pasaulyje! Nenustebkite 
– Tailande ananasus valgo pabarsty-
tus druska. Tailande užauga nuosta-
biai saldūs arbūzai, o juos dažniausiai 
vartoja kokteiliams ir sultims. 
Bananų rūšių įvairovė pritrenkianti. 
juos valgo šviežius su prieskoniais, 
vidutiniškai prinokusius pjausto kube-
liais ir džiovina saulėje, prinokusius 
kepa, verda su kokosų pienu arba si-
rupu. Nepraleiskite progos paragauti 

šilKAS.
Audiniai tiesiog akinančio grožio, o iš 
jų jums gali pasiūti ką tik norite per 
itin trumpą laiką. Graži ir pigi Tailande 
ne tik šilko, bet ir visa kita tekstilė, 
ypač marginta batikos technika.

MEDŽiO GAMiNiAi.
Populiariausi suvenyrai – mediniai 
drambliukai, simbolizuojantys patį 
Tailandą ir nešantys laimę.

PERlAi.
Pietų Tailande gausu perlų fermų. 
Čia jie auginami, renkami, apdoro-
jami ir paruošiami papuošalų gamy-
bai. Tad viešėdami Tailande turėsite 
puikią galimybę įsigyti tikrai aukštos 
kokybės perlų.

ODOS GAMiNiAi.
Originalūs, puikios kokybės, 
nebrangūs. Tik atminkite, kad dirbi-
nius iš egzotiškų gyvūnų odos (rajų, 
krokodilų, gyvačių) į Europą įvežti 
griežtai draudžiama.

EGZOTiKA
Patiems drąsiausiems Tailandas 
pasiūlys ir ekstremalųjį meniu: kro-
kodilo mėsa, pakepinti ir prieskoniais 
apibarstyti kirminai, žiogai ir tarako-
nai. Koks skonis? Nesakysime. Sako, 
kad tarakonai skanesni nei kepti 
skorpionai. Paragaukite!

duriano. Tai vienas įdomiausių vaisių 
pasaulyje su itin kontraversiška re-
putacija – „vaisių karalius“, „rojaus 
skonis“, „pragaro kvapas“ ir pan. 
Duriano skonis yra saldus, o kvapas 
primena svogūnus, sumaišytus su 
terpentinu. Dėl tokio kvapo šį vaisių 
draudžiama įsinešti į viešąsias pa-
talpas, ypač į viešbučius. Specifinis 
duriano kvapas atsiranda tuomet, 
kai jis sunoksta ir pradeda fermen-
tuotis, bet būtent tuo metu jo skonis 
turtingiausias. Taip pat siūlytumėme 
neatsisakyti duonvaisių (jackfruit), 
kokosų, ličių, mangostanų (Tailandas 
užima pirmąją vietą pasaulyje pagal 
išaugintą šių neįprastų tropinių vaisių 
kiekį. Kai kurie lygina šio vaisiaus 
skonį su persiku, vynuogėmis ar net 
(creme brulee), mangų, kertuočių.

Vaisių karalius - durianas

Pribloškianti vaisių gausa

KOSMETiKA.
Kokoso aliejus, alavijo sultys ir patys 
įvairiausi masažiniai tepalai, kuriais 
ir lietuvoje galėsite puoselėti savo 
grožį.

PRiESKONiAi.
labai rekomenduojame praleisti 
dieną tailandietiško maisto kur-
suose, na o po to būtinai nusipirkti 
visų prieskonių, kurių prireiks grįžus 
namo tų patiekalų gamybai.
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TOP MARšRUTAS

Vakarėjanti Pata jos įlanka

Didžiausia Tailande Puketo 
sala-draustinis 

Plaukiojantis turgus

jUNGTiNiS TURAS

PATAjA + BANKOKAS

PUKETAS + BANKOKAS

Į jUNGTiNiO TURO KAiNĄ ĮSKAiČiUOTA:

Tailandas be Bankoko – lyg dėlionė be vienos dalies. Daugelis keliautojų būtent 
nuo šio miesto pradeda pažintį su Tailandu ir tik tada atsiduoda poilsiui šalies 
kurortuose. Tituluojamas kontrastų miestu Bankokas sukelia prieštaringus 
jausmus, nes tuo pačiu metu demonstruoja prabangą ir skurdą, šiuolaikinio 
megapolio didingumą ir egzotišką senovės palikimą. Tai miestas, kurį būtų 
galima tituluoti dar ir geriausio gatvės maisto, egzotiškiausio turgaus ant van-
dens miestu. Mes net neabejojame, kad šis „Angelų miestas“ jums padova-
nos daug nepamirštamų įspūdžių.

Pataja – didžiausias Tailando kuror-
tas, esantis rytinėje Siamo įlankos 
pakrantėje, apie 140 km atstumu 
į pietryčius nuo Bankoko. šis geo-
grafinis rajonas tęsiasi nuo Čao Praja 
upės žiočių iki sienos su Kambodža. 
Pataja vilioja daugybe dailių įlankų, 
paplūdimių bei kurortų. Be plačių 
paplūdimių ir įvairių pramogų juose, 
parduotuvių, didžiulių viešbučių, 

restoranų ir kavinių, Pataja garsėja 
kaip siautu lingo naktinio gyvenimo 
sostinė ir vie nas lankomiausių pas-
aulio kurortų.

Kelionės metu numatytas 12 nakvy-
nių poilsis pasirinktame viešbutyje 
Patajos kurorte ir 2 nakvynės pasi-
rinktame viešbutyje Bankoko mieste.

Puketas  yra 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 pro-
vincijose.
 
Pukete galima rasti visko, kas susiję su 

idilišku ir egzotišku poilsiu: mišku apau-
gusius senus kalnus, krioklius, vaisių 
sodus, kokosų ir kaučiukmedžių plan-
tacijas, laukinius paplūdimius ir nuosta-
bios spalvos skaidrią jūrą.

• skrydžio bilietai Vilnius–Bankokas–
Vilnius; Bankokas–Puketas–Bankokas;
• pasitikimas oro uoste;
• pervežimai oro uostas–viešbutis–oro 
uostas; 
• 2 nakvynės pasirinktame viešbutyje 

Pataja ir Bankokas arba Puketas ir Bankokas

GiDAS REKOMENDUOjA
Salos pietuose yra uolėtas Prom Tep 
ragas – tai viena geriausių vietų, iš 
kurios galima stebėti gražiausius 
saulėlydžius Pietryčių Azijoje.

Bankoke ir 12 nakvynių Patajoje su pa-
sirinktu maitinimu, arba 12 nakvynių 
pasirinkto kurorto (Puketas) viešbutyje 
su pasirinktu maitinimu ir 2 nakvynės 
pasirinktame viešbutyje Bankoke;
• lietuviškai arba rusiškai kalbantis 

„Tez Tour“ atstovas/gidas ekskursijų 
bei pervežimų metu. 
 
Į jungtinio turo kainą neįskaičiuota:
• viza;
• draudimas.
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Didžiųjų Karalių rūmų
Net 218 400 kv. m ploto rūmų teri-
torijoje galima pamatyti didžiuosius 
Karalių rūmus, susipažinti su 
valdančios monarchų dinastijos bui-
timi ir gyvenimu, pajusti tajų tautos 
nebylią, tačiau nuoširdžią pagarbą ir 
meilę karaliui bei karalienei.

Kinų kvartalo
Spalvingo, egzotiško, jaukiai chaotiško 
rajono, su didžiausia maisto gamini-
mo kioskelių ir aukso parduotuvių 
koncentracija. Visu grožiu kinų kvar-
talas sutviska per kinų Naujuosius 
Metus.

Plaukiojančio turgaus
Pilnos valtys tropinių vaisių ir 
daržovių, šviežių kokosų, kurių sulti-
mis galėsite atsigaivinti čia pat, ir vieti-
nio maisto, ruošiamo plaukiojančiose 
virtuvėlėse. jokios skubos ir stum-
dymosi – žavi, atpalaiduojanti ir alkį 
žadinanti atmosfera garantuota vie-
name seniausių plaukiojančių turgų 
„Damnoen Saduak“, o taip pat „Taling 
Chan“, „Bang Ku Wiang“ ir „Tha Kha“ 
turguose.

Wat Arun šventyklos
Kylančios saulės šventyklos pa-
godos, beje aukščiausios visame 
Bankoke, neįmanoma nepastebėti. 
jos paviršius nuklotas daugybe 
kiniško porceliano plokštelių, ku-
rios, saulėtekio spindulių nu-
tviekstos, sužiba kaip tūkstančiai 
brangakmenių. itin įspūdingai Wat 
Arun šventykla atrodo vakare plau-
kiant naktinio miesto šviesų apšviesta 
Čao Prajos upe.

Wat Pho šventyklos
Čia verta užsukti ne vien dėl gigantiško 
dydžio gulinčio Budos statulos, bet ir 
dėl tailandietiško masažo. 

Khao San Road gatvės
ši gatvė, tituluojama viena garsiausių 
gatvių pasaulyje, sutraukia milijo-
nus turistų. Kažkada buvusi pagrin-
dine ryžių prekyviete šiandien 
Khao San gatvė primena savotišką 
mikrocivilizaciją. Tai užsieniečių 
kvartalas su visomis įmanomomis 
paslaugomis ir pramogomis. 

Chatuchak savaitgalio turgaus
Apie 8 000 prekyviečių ir maždaug 
200 000 lankytojų – tai vieta, kurioje 
galima klaidžioti visą dieną ir nusi-
pirkti drabužių, keramikos, vietinių 
meistrų rankdarbių, maisto, baldų, 
meno kūrinių, antikvarinių senienų, 
knygų ir netgi gyvūnų.

Į BANKOKĄ BūTiNA 
UŽSUKTi Dėl:
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BANKOKAS
KONTRASTų MiESTAS

GiDAS REKOMENDUOjA
Prieš įeinant į svarbiausias 
šventyklas būtina nusiauti avalynę, 
dėvėti pečius dengiančias palaidines 
ir kelius dengiančius sijonus ar 
kelnes. Pamiršusiems aprangos 
kodą prie šventyklų siūloma 
už maždaug 200 Tailando batų 
išsinuomoti sijoną ar kelnes. 
jei šventykloje nuspręsite prisėsti, 
atminkite, kad jokiu būdu negalima 
į Budą atsukti nugaros ar į priekį 
ištiesti kojų.

TAILANDO SOSTINė – šALIES POLITINIS, 
EKONOMINIS, DVASINIS, KULTūRINIS IR 
šVIETIMO cENTRAS.  

MODERNUS, TURTINGAS, SKURDUS IR 
VARGINGAS. 

KULTūROS IR ISTORIJOS LOBYNAS. 

MODERNūS VIEšBUčIAI, DAUGYBė 
PARDUOTUVIų IR TURGų.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt12



Skurdus ir prabangus, vargingas ir 
didingas, senovinis ir šiuolaikinis, 
despotiškas ir demokratiškas – Tailando 
sostinė – vienas iš tų retų miestų, 
gebančių sujungti tokias kontrastingas 
savybes ir sukelti tokius prieštaringus 
jausmus.
Miestą 1782 metais įkūrė šiuo metu 
valdančios dinastijos karalius Rama i. 
Per du amžius Bankoko urbanizacijos 
veiksniu buvo didžiausia Tailando upė 
Čao Praja ir nutekamieji kanalai. Dėl 
išsišakojusio kanalų tinklo Bankokas 
įgijo dar vieną pavadinimą, kurį jam 
suteikė europiečiai – Rytų Venecija.

Bankokas yra ilgiausią pavadinimą 
pasaulyje turintis miestas. Pilnas 
jo pavadinimas yra „Didysis angelų 
miestas, aukščiausioji dangaus 
lobių saugykla, didžioji žemė, kurios 
negalima užkariauti, didžioji ir klestinti 
karalystė, nuostabi ir spindinti devynių 
brangakmenių sostinė, vieta, kur gyvena 
didieji valdovai ir pastatyti milžiniški 
rūmai, dievų, kurie sugeba pavirsti 
dvasiomis, namai“.

istorinis miesto centras yra Rattanakosin 
saloje. Čia yra išlikę labai seni miesto 
pastatai – Karalių rūmai ir Smaragdinio 
Budos šventykla, keletas kitų šventyklų 
ir istorinių paminklų. istorinėje miesto 
dalyje įsikūręs parlamentas ir dauguma 
valstybinių institucijų bei ministerijų. 

Silom rajonas – šiuolaikinis miesto 
centras. Čia įsikūrę dauguma didelių 
kompanijų biurų, taip pat aukščiausi 
Bankoko pastatai bei vieni brangiausių 
miesto viešbučių. Be to, Silom rajone 
yra pusė visų Bankoke esančių užsienio 
atstovybių, ambasadų. šiaurinėje rajono 
dalyje, Si Phraya ir Surawong gatvėse, 
yra įsikūrę prekybos centrai su daugybe 
parduotuvių. šioje rajono dalyje yra ir 
nebrangių viešbučių.

Siam Square rajonas – prekybinis miesto 
centras, kuriame gausu milžiniškų 
prekybos centrų („Siam Discovery“, 
„Siam Center“, „Siam Paragon“) bei 
mažesnių parduotuvių. 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.

Bankokas – budistų kultūros lobynas. 
Mieste yra daugiau kaip 400 nepaprasto 
grožio ir žavesio budistų šventyklų. 
Svarbiausia jų – Smaragdinio Budos 
šventykla (Wat Phra Kaeo) Didžiųjų 
Karalių rūmų komplekso teritorijoje. 
Net 218 400 kv. m ploto rūmų teritorijoje 
galima pamatyti Didžiuosius Karalių 
rūmus, susipažinti su valdančios 
monarchų dinastijos buitimi ir gyvenimu.
Pasakiški vaizdai atsiveria nuo aukš-
čiausio Tailando pastato „Sky Baiyoke“ 
84-o aukšto stogo. Tai pats aukščiausias 
Pietryčių Azijos viešbutis bei ketvirtas 
pagal aukštį viešbutis pasaulyje.

Tailande yra daugybė turgų, 
prekiaujančių specialiomis prekėmis: 
šilko audiniais, gėlėmis, technika, ju-
ve lyriniais dirbiniais, laikrodžiais 
ir daugybe kitų prekių. Garsiausi – 
„plaukiojantis“ ir naktinis Pat Pong 
turgūs.

Bankokas

lANKyTiNOS ViETOS

ViETA

ĮDOMU

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

BANKOKAS iR jO KANAlAi
Iš Bankoko ir Patajos. Autobusu ir kateriu.
Ekskursijos trukmė ~ 5 val.

TOP OBJEKTAS.
Karalių rūmai. 
Pats gražiausias 
a r c h i t e k t ū r i n i s 
Bankoko ansamblis, 
išsidriekęs net 24 

hektarų teritorijoje pačiame Bankoko 
senamiestyje. šie rūmai buvo oficiali 
Tailando karaliaus rezidencija nuo 
XViii amžiaus iki XX amžiaus vidurio. 
Karalių rūmų komplekso teritorijoje 
stovi ir garsioji Smaragdinio Budos 
šventykla (Wat Phra Keo) – žymiausia 
pasaulyje ir labiausiai gerbiama 
vietos gyventojų, kurioje saugoma 
labiausiai budistų garbinama Tailando 
šventenybė – auksinė stupa.
Čakri dinastijos karalių panteone 
veikia valdančiosios dinastijos 
muziejus. Tarp muziejaus eksponatų 
galima išvysti ritualų reikmenis, 
nuolat veikiančią karališkųjų 

KARAlišKi ĮSPūDŽiAi

Ekskursijos iš Bankoko

Karalių rūmai naujojo 
Bankoko apsupty

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt14



BANKOKAS iR jO KANAlAi regalijų, papuošalų, medalių ir 
monetų, kurios buvo kalamos nuo 
Xi a., parodą, prabanga alsuojančius 
Smaragdinio Budos apdarus. Rūmų 
statinius saugo karališkoji gvardija, 
o keičiantis sargybos pamainoms čia 
visada gausu žiūrovų.

Gulinčio Budos šventykla (Wat Pho). 
8 hektarų šventyklos teritorijoje yra 
daugiau kaip 1000  budizmo tradicijos 
pradininko atvaizdų, kurių didžioji 
dalis buvo atgabenta iš senųjų tajų 
valstybių sostinių – Ayutthaya ir 
Sukhothai. šią šventyklą išgarsino 
milžiniška Gulinčio Budos statula, 
kurios ilgis – 46 metrai, o aukštis siekia 
15 metrų. Statulą dengia lakštinis 
auksas, jos akys ir kojos inkrustuotos 
perlamutru. Tai seniausias budistinis 
statinys mieste – šventykla čia buvo 
įkurta beveik prieš du amžius iki 
Bankokui tampant sostine. Čia dar 
galima išvysti keturias žymiąsias 
stupas, pastatytas trijų pirmųjų Čakri 
dinastijos karalių garbei, akmens 
sodus, akmens statulas iš Kinijos, 
įvairių religinės paskirties statinių.
Wat Pho teritorijoje stovėjo ir 
pirmasis karalystės universitetas, 

kuriame studentai, be kitų disciplinų, 
įgydavo tradicinės tajų medicinos 
žinių, įskaitant tajų masažą, kuris 
praktikuojamas šventyklos teritorijoje 
ir mūsų dienomis. 

Ekskursijos pabaigoje laukia 
pasiplaukiojimas Bankoko kanalais.  
Tajų motorinėmis valtimis leisimės 

į Čao Prajos upės kanalus, dar 
vadinamus „Azijos Venecija“. Čia 
verda ir kunkuliuoja egzotiškas 
nepagražintas gyvenimas – ant 
vandens suręstos vargingos lūšnelės 
ir tolumoje už jų stūksantys milžiniški 
stiklo dangoraižiai, spalvingi turgūs, 
gatvės maisto prekeiviai, prašmatnūs 
prekybos centrai.

Bankoko kontrastai: 
valtelė-namelis dangoraižių 
priešakyje.

Naujasis modernusis Bankokas
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Ekskursijos iš Bankoko

ČAO PRAjA UPė
Iš Bankoko laivu. Ekskursijos trukmė ~3,5 val.

Kruizo metu laukia ir 
tailandietiška vakarienė

ROMANTišKAS KRUiZAS

ViETA

Tarp vakarinio ir centrinio dong 
Phraya yen kalnų masyvų driekia-
si pagrindinės Tailando upės Čao 
Praja slėnis. šios upės žiotyse ir 
įsikūręs daugiamilijoninis did miestis 
Bankokas. Čao Praja, dar vadina-
mos „Karalių upės“, baseinas yra 
didžiausias Tailande ir apima 158 000 
kv. km plotą.

Siūbuojant patogiame laive atsive-
ria visiškai kitoks Bankokas. Visų 
pirma – ramesnis, be viską gožiančio 
šurmulio. Taip pat vakarėjantis 
ir romantiškas, nes nutviekstas 
įspūdingų šviesų atsiveria nakti-
nis sostinės grožis. Kitaip iš upės 
perspek tyvos atrodo ir įspūdingai 
apšviesti Karalių rūmai bei Aušros 
šventykla Wat Arun. O skanūs tajų 
ir europiečių virtuvių patiekalai 
bei gyvai atliekama muzika suku-
ria nerūpestingos atostogų šventės 
atmosferą.

ĮSPūDiS

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt16



„SiAM OCEAN WORlD”
Iš Bankoko be transporto. Ekskursijos trukmė ~2 val. 

OKEANARiUMAS

ViETA

Tai pats didžiausias okeanariumas 
Pietryčių Azijoje. jis įsikūręs vie-
name žymiausių Bankoko preky-
bos centrų „Siam Paragon“. „Siam 
Ocean World“ okeanariumas šiame 
didžiuliame prekybos centre užima 
net du požeminius aukštus.

4 milijonuose litrų vandens gyvena 
daugiau nei 30 tūkstančių povande-
ninio pasaulio gyventojų. Taip pat čia 
eksponuojami unikalūs žinduoliai, 
reptilijos ir paukščiai, kurių gyvenimas 
neatsiejamai surištas su vandeniu. 
šis pasakiškas pa saulis padalintas į 
temines zonas: „Paslaptingieji gyven-

KĄ išVySiTE?

„SiAM NiRAMiT“ šOU
Iš Bankoko autobusu. Ekskursijos trukmė ~4,5 val.

ŽVilGSNiS Į TAilANDO KUlTūRĄ

Prieš renginį pasiūlysime pasi-
vaikščioti po tradicinę tajų mugę 
ir paragauti pamėgtų tajų virtuvės 
patiekalų. Vėliau pakviesime į vėsią 
salę, kur patogiai įsitaisę lauksime 
vieno didžiausių ir brangiausių šou 
pasaulyje.

Į nuostabųjį ir paslaptingąjį Tailando 
kultūros tradicijų pasaulį palydės 
daugiau nei valandą trunkantis trijų 
dalių reginys. Tai kelionė per septynis 
amžius trukusią tajų tautų istoriją, 
mitais paremti vaidinimai apie dan-
gaus karalystę, požemių ir pasakų 
mišką Ximapan, kuriame gyvena ste-
buklingos būtybės. Įvairiausi vaidini-
mai iš šiuolaikinio Tailando gyventojų 
liaudies švenčių, rūpestingai puose-
lėjamos tajų kultūros tradicijos, gar-
sios Loj Krathong šventės cere monija 
– visa tai įtrauks į pasakišką šventės 
sūkurį. 

KĄ išVySiTE?

tojai“, „Giliavandeniai rifai“, „Gyvasis 
vandenynas“, „lietingasis miškas“, 
„Uolėtas krantas“ ir „Atviras vand-
enynas“.
Kiekvienoje iš teminių zonų gyvena 
reti ir keisti gyvūnai: ėdriosios pira-
nijos, pati didžiausia gėlavandenė 
žuvis – arapaima, nykštukinės nuo-
dingosios varlės, didžiuliai rykliai, 
žavingieji pingvinai, gigantiškosios 
rojažuvės ir tūkstančiai kitų pasau-
linio vandenyno atstovų.
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras

Amari Watergate Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 21 km iki Bankoko oro uosto, Bankoko miesto centre, 
prekybiniame rajone Pratunam. Viešbutis pastatytas 1994 metais. 34-ių 
aukštų pastate yra 569 numeriai: 186 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 40 kv. m), 285 Grand deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. 
m), 73 executive tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), Corner Suite, 
executive Floor Suite, Presidential Suite tipo numeriai.

Prie baseino: gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 2) 653 90 00. Faksas +(66 2) 653 90 45. 

Interneto svetainė: www.amari.com/watergate

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo ir 
skalbimo paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ 23 konferencijų 
salės (iki 1200 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt18



Bankokas

Millennium Hilton Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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), 32 executive Suite tipo numeriai (maks. 2+1, 67 kv. m), 
executive Plus Suite, hilton Suite, Royal Suite tipo numeriai.

Prie baseino: gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 2) 442 20 00. Faksas +(66 2) 442 20 20.

Interneto svetainė: www.hilton.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 17 konferencijų 
salių (iki 700 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas

Royal Orchid Sheraton Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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 726 numeriai: 
561 deluxe/deluxe Premium tipo numeris (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 19 
Junior Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm. 55 kv. m), 33 executive Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 70 kv. m), Tower executive, Tower Junior 
Suite, Tower executive Suite, Presidental Suite tipo numeriai. yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.

Prie baseino: gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 2) 266 01 23. Faksas +(66 2) 236 83 20. 

Interneto svetainė: www.sheraton.com/bangkok

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 12 konferencijų 
salių (iki 1100 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt20



Bankokas

The Sukosol Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 32 km iki Bankoko oro uosto, Bankoko miesto centre. 
Viešbutis pastatytas 1990 metais.  Viešbutį sudaro 23-jų ir 10-ies 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 171 Ayuthaya deluxe tipo numeris  
(maks. 2 asm., 30 kv. m), 229 Siam deluxe tipo numeriai (maks. 2 
asm., 38 kv. m), 44 Club Siam deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
38 kv. m), 23 šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 54 kv. m), 33 Club 
Siam Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 76 kv. m).

Prie baseino: gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 2) 247 0123. Faksas +(66 2) 247 0165.

Interneto svetainė: www.siamhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai 
 ♦ 4 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras 
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis

Adriatic Palace Bangkok Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 20 km iki Bankoko oro uosto, centrinėje Bankoko miesto 
dalyje, netoli prekybinio rajono Pratunam ir Central World Plaza. 
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.

Prie baseino: gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 2) 655 16 00. Faksas +(66 2) 655 16 58. 

Interneto svetainė: www.adriaticpalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 1000 asm.)

Vaikams:
 ♦ uždaras baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt22



Bankokas

Amari Atrium Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 19 km ik Bankoko oro uosto, 3 km iki Bankoko miesto 
centro, 15 min. važiavimo iki prekybos centrų. Viešbutis pastatytas 
1996 metais. 22-jų aukštų pastate yra 565 numeriai: 463 Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 29 executive tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 30 kv. m), 50 deluxe tipo numerių (maks. 2 asm., 30 kv. 
m), deluxe Corner, executive Suite, deluxe Suite tipo numeriai.

Prie baseino: gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 2) 718 20 20. Faksas +(66 2) 718 20 02.

Interneto svetainė: www.amari.com/atrium/

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ verslo centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 340 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė

Amari Boulevard Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 22 km iki Bankoko oro uosto, Bankoko miesto centre. 25-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 309 numeriai: 121 Superior tipo numeris 
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 138 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 
kv. m), deluxe Corner, deluxe Terrace, Suite tipo numeriai.

Prie baseino: gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 2) 255 29 30. Faksas +(66 2) 255 29 50. 

Interneto svetainė: www.amari.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ verslo centras
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 180 asm.)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt24



Bangkok Palace

Royal Benja Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 35 km iki Bankoko oro uosto, 2 km iki Bankoko 
miesto centro. 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).

Prie baseino: gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 2) 655 29 20. Faksas +(66 2) 655 73 70.

Interneto svetainė: www.royalbenja.th.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ verslo centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 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).

Prie baseino: gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 2) 253 05 10. Faksas +(66 2) 253 33 59.

Interneto svetainė: www.bangkokpalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ verslo centras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ 10 konferencijų 
salių (iki 1200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis

Bankokas
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PATAjA
TAilANDO RiVjERA

PUIKUS PAPLūDIMIų IR 
MIESTO DERINYS. 

SPALVINGAS AZIJOS 
NAKTINIS GYVENIMAS. 

EKSKURSIJų GAUSA 
TURININGAM 
LAISVALAIKIUI.

GiDAS REKOMENDUOjA
Viena geriausių vietų nardyti su 
akvalangu aplink Patają – Koh Rhin 
sala. ji yra pusantros valandos kelio 
atstumu nuo Patajos. Čia galima 
išvysti nemažai rajų ir įspūdingas 
koralų plynaukštes.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt26



EKSKURSijOS

Pataja – didžiausias Tailando kurortas 
(plotas didesnis nei 208 kv. km), 
išsidėstęs rytinėje Siamo įlankos 
pakrantėje, apie 140 km atstumu į 
pietryčius nuo Bankoko. šio geografinio 
rajono sienos tęsiasi nuo Čao Praja 
upės žiočių iki sienos su Kambodža. 
Už savo virtimą turizmo centru 
Pataja turi būti dėkinga amerikiečių 
kariškiams. 1960–1970 metais, 
Vietnamo karo metu, vadovybė savo 
kariškius, atlikusius svarbias karines 
operacijas, siuntė pailsėti į Patają. 
Kariai pamėgo šias vietas ir išleisti į 
atsargą tapo pirmaisiais šio kurorto 
užsienio investuotojais. Tai lėmė Patajos 
viešbučių architektūrą – čia daugiausia 
didelių, daugiaaukščių, amerikietiško 
tipo viešbučių su erdviais kambariais ir 
prabangiais barais.

Triukšmingas kurorto centras – 
neužmiegantis nei dieną, nei naktį. 
Sutemus savo duris atveria restoranai, 
barai, diskotekos, „go-go“ barai, masažo 
salonai.
Ramybės oazės Jomtien ir Naklua skirtos 
ramiam šeimos poilsiui. šios zonos 
buvo kuriamos vėliau ir jose vyrauja 
kita poilsio filosofija: viešbučiai įsikūrę 
parko zonose, visa jų infrastruktūra 
susitelkusi ties nuosavomis didelėmis 
teritorijomis su išėjimais į platų miesto 
paplūdimį.

 Gyvačių, krokodilų ir orchidėjų fer-
mos.
 Tropinis Nong Nooch sodas, dar vadi-

namas orchidėjų parkų. Didžiulėje 
teritorijoje žavi nuostabios augalų 
kompozicijos, gyvų drugelių kolekcija, 
kaktusų paroda, palmių kolekcija, 
orchidėjų sodas.
 Tigrų zoologijos sodas.
 Siamo Mini parkas su miniatiūrinėmis 

pačių žinomiausių architektūros 
paminklų kopijomis.
 Netoli esantys miestai Chantaburi bei 

Ayutaya.
 Vos 30 kilometrų nuo Patajos 

GiDAS 
REKOMENDUOjA
Patajos miesto centrinė dalis 
garsėja audringu naktiniu 
gyvenimu. Tad jei norite 
ramaus, pramogautojų 
netrikdomo, poilsio ir švaraus 
paplūdimio, nesirinkite 
viešbučio pačiame Patajos 
centre. Viešbučius, esančius 
toliau nuo centro įsikūrusiuose 
Patajos rajonuose, 
rekomenduojame ir šeimoms 
su vaikais.

Pataja

ViETA

KURORTO ZONOS kurorto yra didžiulis kalnas, 
apsuptas nuostabaus parko, su 
didžiausiu (160 metrų) sėdinčio 
Budos atvaizdu. šis atvaizdas 
sudėliotas iš gryno aukso 
plokštelių.
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APlANKySiME

PATAjA

KVAi UPė

Autobusu. Ekskursijos trukmė ~6 val.

Autobusu. Ekskursijos trukmė 2 dienos (1 nakvynė).

Negalvokite, kad triukšmingasis 
Siamo įlankos miestelis Pataja be 
naktinių pramogų neturi ką pasiūlyti. 
šios ekskursijos metu galėsite 
susipažinti su visomis Patajos 
įdomybėmis.
Visų pirma užkilsime į garsiausią 
apžvalgos aikštelę ir pažvelgsime 
į Patajos apylinkes iš viršaus. 

Aplankysime budistų „apeigų kalną“ ir 
okeanariumą, kuriame susipažinsime 
su atogrąžų jūrų gyventojais. Gyvačių 
baimę bandysime įveikti apsilankę 
serpentariume ir gyvačių fermoje. 
Gigantiškos karališkosios kobros, 
tinkliniai pitonai, nuodingos man-
grinės gyvatės – ir tai tikrai dar ne visi 
serpentariumo gyventojai. Stebėsime 
pasirodymą, kurio metu gyvačių 
kerėtojai ir gaudytojai meta iššūkį 
žaibo greičiu judančioms kobroms ir 
šokinėjančioms gyvatėms. Žiūrovų 
laukia kerintys žmogaus ir gyvatės 
kovos vaizdai. Na, o ekskursijos 
pabaigai – šiek tiek prabangių 
įspūdžių ir vaizdų. Brangakmenių 
muziejuje susipažinsime su  Tailando 
gemologijos tradicijomis ir naujomis 
jos kryptimis.

Erevano 
nacionalinis 
parkas

ViETiNėS ĮDOMyBėS

EGZOTiKOS BEiEšKANT

GiDAS REKOMENDUOjA
Gyvačių fermoje galima įsigyti čia 
gaminamų unikalių vaistų iš gyvačių 
organų ir audinių. Visa produkcija 
yra sertifikuota Tailando sveikatos 
apsaugos ministerijos.

ViETA

jau aplankę Tailandą keliautojai sako: 
„Kas neplaukė Kvai upe, tas nematė 
Tailando“. Tad šią išvyką būtina 
įtraukti į „būtina aplankyti“ sąrašą. 
Tad pirmyn į Tailando vakaruose 
esančią Kančanaburi provinciją. Pro-
vincijos administracinio centro pava-
dinimas toks pat – Kančanaburis – jis 
nuo Bankoko nutolęs apie 130 km. šis 
miestas įsikūręs ypatingoje vietoje – 
dviejų upių Kvai Noi ir Kvai Jai santa-
koje. Keliausime Kvai Jai upe, turistų 
vadinama tiesiog Kvai.

išvykos metu aplankysime kokoso 
riešutų fermą ir orchidėjų sodus, 
autentišką „plaukiojantį turgų“, kuris 
iki šių dienų yra išlaikęs senovines 
prekybos medinėse valtyse tradici-
jas. Nakvynei apsistosime jaukiame, 
džiunglėse įsikūrusiame, viešbutyje 
ant Kvai upės kranto. Taip pat 
pasiūlysime bambukiniais plaustais 
nuplaukti į karališkąjį amatų plėtros 
centrą bei pajodinėti drambliais. Vie-
nas įspūdingiausių sustojimų laukia 
Eravano nacionaliniame parke. jis – 
vienas gražiausių Tailande, o pagrin-
dinis jo traukos objektas – iš beveik 
2 km aukščio terasomis krentantys 
kriokliai.

KĄ išVySiTE?

Ekskursijos Patajoje

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt28



Pakeliui į Ajuta-
ją  iš vysime archi-
tektūros kom pleksą 
Bang Pa -in – buvusią 
tajų monarchų vasa-
ros rezidenciją, ku-

rioje gausu įvairių architektūros stilių 
statinių. 
Ajutajoje aplankysime yai Chai Mon-
gkhon šventyklą, kuri buvo pastatyta 
1357 m. kaip vienuolynas ir ilgą laiką 
vaidino didžiulę reikšmę Ajutajos re-
liginiame gyvenime, 
Wat Mahathat  šventykla,  kuri tar-
navo kaip karališkasis vienuolynas 
ir budistų vienuolių bendruomenės 
vyriausiojo vienuolio rezidencija. 
šios šventyklos teritorijoje guli gar-
sioji Budos statulos galva. Guli taip 
ilgai, kad ją jau apraizgė šimtamečio 
medžio šaknys. Neišdildomą įspūdį 
paliks ir apsilankymas Phra Si San-
phet šventykloje, kur 98 metus buvo 
karališkieji rūmai. šventyklos teri-
torijoje stovi trys stupos su Ramat-
hibodi ii, jo tėvo ir brolio palaikais. 
Dar vienas stabtelėjimas prie Na 
Phra Meru šventyklos. Tai vieta, iš 
kurios XViii a. Birmos užpuolėjai 
apšaudydavo karališkuosius rūmus. 
Tai vienintelis 1767 m. nesugriuvęs 
statinys. šventykloje galima pama-
tyti regalijomis papuoštą šešių 
metrų Budos atvaizdą. Nedidelėje 
šventykloje stovi žalio akmens Budos 
statula iš Ceilono, kuriai daugiau kaip 
1300 metų.

APlANKySiME

AjUTAjA
Autobusu. Ekskursijos trukmė ~14 val. 

Istorinėje sostinėje gausu 
architektūros paminklų

SENOSiOS KARAlySTėS SOSTiNė

ViETA

Apie 80 km į šiaurę nuo Bankoko 
vis dar stovi antrosios istorinės tajų 
valstybės sostinės Ajutajos likučiai. 
istorinio miesto griuvėsiai yra isto-
riniame Ajutajos parke, kuris 1991 m. 
buvo įtrauktas į UNESCO pa saulio 
paveldo sąrašą. Įkurta karaliaus 
y-Tong XiV a. Ajutaja sostine buvo 
417 metų. ji regėjo nutylančius ir 
vėl įsiplieskiančius karus su Bir-
ma, 33 karalius ir 5 dinastijas. 
Paskutinį kartą, 1765 m. įsiveržus 
Birmos ka riams, šis kažkada vie-
nas turtingiausių Rytų miestų buvo 
visiškai nusiaubtas ir išgrobstytas.

Net ir miesto likučiai liudija, kad čia 
būta didingo miesto. Kadaise bu-
vusi Siamo karalystės sostinė dabar 
pasitinka įspūdingais griuvėsiais, 
nuostabių rūmų, šventyklų ir 
vienuolynų liekanomis. Tai labai 
autentiška vieta, kurioje atitrūkus nuo 
kurortinio gyvenimo galima prisiliesti 
prie senosios šalies istorijos, paban-
dyti įsivaizduoti, kaip prieš keletą 
amžių gyveno tajų tautos.

ĮSPūDiS
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Po kelionės visų 
pirma lauks poil-
sis ir pietūs, tuomet 
leisimės į ekskursiją 
Tonle Sapo ežero 
pakrantėmis. Sau-

lėlydį pasitiksime bene garsiausioje 
Ankoro miesto vietoje – šventykloje 
ant Pnom Bakheno kalvos. Tai vieta, 
kurioje kažkada galėjo melstis tik 
karaliai ir aukštieji šventikai, o dabar 
tai populiariausia saulės palydėjimo 
vieta, sutraukianti minias turistų.
Antrą kelionės dieną laukia detalesnė 
pažintis su Ankoru. Pažintį pradėsime 
nuo Ankor Vato – didžiulio induistų 
šventyklų komplekso Ankoro mies-
te. Ankor Vato šventyklų kompleksas 
– tai induizmo pasaulio sampratą 
atkartojantis urbanistinis modelis. 
Centrinis pastatas (bokštas) sim-
bolizuoja induizmo idėją apie šventąjį 
Meru kalną – dievų buveinę. išorinės 
sienos –  kalnus, žyminčius pasaulio 
kraštą, o jas supantis platus griovys – 
anapus esantį vandenyną. 
Vėliau keliausime į Ankor Tomą. Tai 
siena apsuptas 259 ha plotas, buvęs 
Ankoro miesto centras, kuriame 
gyveno aukštuomenė ir stovėjo kara-
liaus rūmai.
Taip pat apžiūrėsime Bajoną, 
dramblių terasą, Takeo ir Promo 
šventyklas.

Kambodža prieš tris 
dešimtmečius buvo 
taip stipriai sužalota 
raudonųjų khmerų 
režimo, kad sunku 
net įsivaizduoti, 

kokia ši šalis buvo iki tol. Nebent 
gaivinti vaizduotę buvusios kultūros 
atspindžiais Ankoro draustinyje. 
Tik čia atvykęs suvoki šio miesto 
mastą – tūkstantis, o gal ir daugiau 
šventovių, kurias khmerai pastatė 
per labai trumpą laiką, drąsiai gali 
varžytis su Egipto piramidėmis ir pre-
tenduoti į pasaulio stebuklų sąrašą. 
Dar didesnę nuostabą kelia tobula 
(to laikotarpio mastu) vandens regu-
liavimo, kaupimo ir saugojimo siste-
ma. Tai buvo šio miesto klestėjimo 
pagrindas, nes tik išmokę valdyti mu-
soninius potvynius ir kaupti vandenį 
sausros periodams, miesto gyvento-
jai galėjo užtikrinti nuolatinį Ankoro 
teritorijoje auginamų ryžių derlių.

APlANKySiME

KAMBODŽA
Autobusu. Ekskursijos trukmė 2 dienos (1 nakvynė).

Kambodžos džiunglėse išsislapstę 
Ankoro miesto likučiai

ANKORAS – KHMERų KARAlių BRANGENyBėS

ViETA

Kambodžos džiunglėse, net 1000 
kv. km plote, išsibarstę Ankoro, 
pražuvusio khmerų imperijos mies-
to, likučiai. Įspūdingos architektūros 
šventyklos, rūmai, vandens telki-
niai ir kanalai, sudarantys sudėtingą 
hidrotechninę sistemą – šiandien dar 
vis sunku įsivaizduoti, kad viskas buvo 
sukurta ir pastatyta iX–Xiii amžiuose, 
klestint feodalinei khmerų valstybei. 
Ankoras tada buvo turto ir tobulumo 
viršūnę demonstruojantis šventasis 
miestas. Khmerų karalystės 
klestėjimo (iX–XV a.) laikais Ankore 
gyveno beveik 750 000 žmonių – tai 
buvo didžiausias pasaulyje to meto 
urbanistinis kompleksas. Atrastas 
XiX–XX a. šiandien Ankoras turi is-
torinio draustinio statusą, priklau-
so pasauliniam UNESCO kultūros 
paveldui.

ĮSPūDiS

Ekskursijos Patajoje

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt30



Kchoratas, kurį patys tailandiečiai va-
dina ,,vartais į isaną“, yra nepaprastai 
įdomi provincija, kur fantastiškas 
gamtos grožis susilieja su istoriniais 
paminklais. Archeologai čia suran-
da bronzos amžiaus žmonių veiklos 
pėdsakų ir netgi dinozaurų kaulų.
Kchorato miestas, to paties pavadini-
mo provincijos sostinė, buvo įkurtas 
karaliaus Narajo XVii amžiuje. Du 
amžius jis tarnavo kaip svarbus gyny-
bos postas nuo khmerų ir laosiečių. 
Kadangi prieš tūkstantį metų Kcho-
ratas buvo Didžiosios khmerų imperi-
jos sudėtyje, čia yra išlikę labai daug 
khmerų paminklų. Įdomiausias jų 
– senoji Prasat hin Phimai šventykla. 
šis nuostabaus grožio statinys dažnai 
vadinamas pačiu didžiausiu pasaulyje 
religinės paskirties statiniu. Netoli 
šios šventyklos auga unikalus me-
dis – gigantiškas banjanas. Banjano 
išorinės šaknys įaugo į žemę ir pavir-
to į tūkstantį kamienų, suformavusių 
ištisą mišką.
Už poros valandų kelio prasideda 
nacionalinis Khao yai parkas (tajų 
kalba „didelis kalnas“). Tai kalnuotas 
draustinis, seniausias ir vienas iš 
pačių didžiausių nacionalinių Tailan-
do parkų. Čia jūsų laukia nuosta-
bus keistų kalnų, upelių ir krioklių 
peizažas bei daugybė laukinių žvėrių: 
elnių, beždžionių, meškų, tigrų, 
leopardų ir dramblių. Parke gyvena 
virš 200 rūšių paukščių, o dar virš 
100 sustoja čia sezoninės migracijos 
metu. 
Khao yai esantis gražiausias krioklys 
haeo Suwat tapo Holivudo „žvaigžde“ 
– būtent čia buvo filmuojama gar-
sioji scena iš filmo ,,Paplūdimys“, 
kai leonardo Di Caprio herojus su 
draugais šoka nuo gigantiško krio-
klio, esančio tolimoje užmirštoje sa-
loje. 
išskirtinių regiono lauktuvių ieško-
sime netoli nacionalinio Khao yai 
parko įsikūrusioje vienoje iš pačių 
šiuolaikiškiausių šalyje vyninių „RV 
Winery“ bei visame pasaulyje gar-
saus tajų šilko dirbtuvėse.

Tai vienas įdomiausių Pietryčių Azijos 
regionų. Būtent čia galima pamatyti 
senosios architektūros paminklus, 
čia geriausiai išsilaikiusi savita, origi-
nali nacionalinių švenčių–festivalių 
kultūra. isanas užima didžiulę 
teritoriją, o norint aplankyti visas 
jo įžymybes neužtektų ir savaitės. 
Tačiau susidaryti įspūdį apie regioną 
ir susipažinti su įdomiomis vietomis 
galima ir netoli Bankoko esančioje 
Kchorato provincijoje.

APlANKySiMEKEliAS Į iSANĄ
Autobusu. Ekskursijos trukmė 2 dienos (1 nakvynė).

Prasat Hin Phimai šventykla.

TAilANDAS iš ARTi

ViETA

isanas – šiaurės rytų Tailando re-
gionas, jungiantis 19 provincijų. jo 
plotas – 160 tūkst. kv. km. Bendras 
gyventojų skaičius – apie 22 mln. isa-
nas laikomas pačiu neturtingiausiu 
Tailando regionu – vidutinis uždarbis 
čia du kartus mažesnis nei visoje 
šalyje. Ekonomikos pagrindą sudaro 
žemės ūkis. isane labai jaučiama 
kaimyninių šalių laoso ir Kambodžos 
įtaka. Dalis gyventojų vietoj tajų kal-
bos vartoja laoso ar khmerų kalbas.

ĮSPūDiS
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KROKODilų FERMA

Koh LAN SAlA

Autobusu. Ekskursijos trukmė ~6 val.

Ekskursijos trukmė ~8 val.

Kvapą gniaužiantis 
krokodilų pasirodymas

Koh Lan paplūdimys

Spalvingas teatralizuotas 
šokėjų pasirodymas

iR AKMENų PARKAS

GREiTAEiGiU KATERiU

lankysimės nuostabaus grožio 
draustinyje, kuriame sukompo nuoti 
originaliai apkarpyti atogrąžų au-
galai ir milžiniški įmantrių formų 
akmenys. Parko teritorijoje įkurtas 
ir didžiulis zoologijos sodas, kurio 
gyventojai – grakštūs stručiai, tigrai, 
drambliai, elniai ir daug kitų gyvūnų. 
Vis dėlto tikrieji šio zoologijos sodo 

„šeimininkai“ – įvairiausių veislių ir 
rūšių krokodilai. šių pavojingų roplių 
dresuotojo pasirodymas priblokš 
drąsa, o šiam pasibaigus, visi norintys 
turės unikalią galimybę nusifotogra-
fuoti ant vieno iš krokodilų. Kelionės 
pabaigoje aplankysime „gero miego“ 
fabriką, kuriame gaminami čiužiniai 
ir pagalvės.

Vos per 20 minučių greituoju kateriu 
iš Patajos nuplauksime į salų, kurių 
pakrantės vandenis puošia nedideli 
koralų rifai, grupę. jūsų lauks žydra 
jūra, baltas smėlis, įvairiausios van-
dens pramogos: „skuteris“, „ba-
na nas“, parašiutas. Į programą 
įskaičiuoti pietūs ir paplūdimio gultai.

Ekskursijos Patajoje

šOU KABARETAi
Autobusu. Ekskursijos trukmė ~3 val.

„TiFFANi“ ARBA „AlKAZAR“

šiuolaikinis muzikinis apipavidali-
nimas, spalvingi kostiumai ir įspū-
dingos dekoracijos – skiriamieji, visa-
me pa saulyje garsių transvestitų, 
vaidinančių scenas iš operečių ir 
parodijuojančių pasaulio estrados 
„žvaigždes“, šou bruožai. Tarp dalyvių 
yra tarptautinių grožio konkursų 
nugalėtojų. Pasibaigus teatrali-
zuotam šou, jūs turėsite unikalią 
galimybę nusifotografuoti su pasiro-
dyme dalyvavusiais transvestitais.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt32



Orchidėjų, kaktusų oranžerijos, 
miniatiūrinis zoologijos sodas ir 
palmių medžių kolekcija, kurios 
eksponatai yra surinkti iš įvairiausių 
pasaulio kampelių. Be to, jūsų lauks 
du pasirodymai: vienas supažindins 
su įvairių šalies tautų dainomis ir 
šokiais, kitame išvysite dresuotus 
dramblius, žaidžiančius futbolą, 
tapančius paveikslus, atliekančius 
masažą lankytojams.

NoNG NooCh
Autobusu. Ekskursijos trukmė ~6 val.

Po džiungles 
vietiniai 
gyventojai 
keliauja 
drambliais

Idealiai sutvarkytas sodas

ORCHiDėjų SODAS

ViETA

Dvidešimt kilometrų nuo Patajos, 
gražiame slėnyje tarp kalnų, driekiasi 
didžiulis atogrąžų sodas, garsėjantis 
neįtikėtinomis parko kompozicijo-
mis. Nong Nooch, arba orchidėjų 
parkas – tai didžiulė teritorija, kurią 
rūpestingos dekoratorių rankos 
pavertė amžinai žydinčiu sodu.

KĄ išVySiTE?

SAFARiS
Autobusu. Ekskursijos trukmė ~10 val.

išVyKA Į lAUKiNĘ GAMTĄ

GiDAS REKOMENDUOjA
Nepamirškite fotoaparato ir 
atsarginių baterijų! Tačiau atminkite, 
kad kelionės metu atidaryti autobuso 
langus ir duris, maitinti gyvūnus 
parko teritorijoje – draudžiama.

Didžiulis tropinis parkas pasitiks jus 
orangutangų, baltųjų lokių, delfinų, 
ruonių pasirodymais ir teatralizuotu 
šou su kaskadininkais. 
Po skanių pietų važinėsime autobusu 
po safario parką. Per langus galėsite 
stebėti laisvai vaikštinėjančius zeb-
rus, žirafas, raganosius, lokius, 
liūtus, tigrus ir daugelį kitų gyvūnų.
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Sheraton Pattaya Resort

Viešbutis: 133 km iki Bankoko oro uosto, pietinėje Patajos kurorto 
dalyje, 4 km iki miesto centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 
2005 metais. Viešbutyje yra 156 numeriai: 56 Garden View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 50 ocean View tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 8 Pool Terrace tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 45 kv. m), deluxe Pavilion, ocean Front Pavilion, Baan Sai Chol 
Villa, Baan Sai Nam Villa tipo numerių.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ baras
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, platforma. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 259 888. Faks. +(66 38) 259 889. 

Interneto svetainė: www.sheraton.com/pattaya

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt34



Royal Cliff Beach Resort Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 133 km iki Bankoko oro uosto, 1 km iki Patajos miesto centro, 
prie Royal Cliff įlankos, ant jūros kranto. Keturiuose viešbučio korpusuose 
yra 1090 numerių.

Paplūdimys:  nuosavas. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 250 421. Faksas +(66 38) 250 511.

Interneto svetainė: www.royalcliff.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 11 restoranų
 ♦ 10 barų
 ♦ 3 kavinės
 ♦ 6 atviri baseinai (2 iš jų - tik 
„Royal Wing“ ir „Royal Cliff 
Grand & SPA“ korpusų 
svečiams)

 ♦ 2 SPA centrai
 ♦ 4 sūkurinės vonios
 ♦ 2 verslo centrai
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 21 konferencijų salė (iki 
5800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ 7 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pirtis
 ♦ golfo laukai

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
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Pullman Pattaya Hotel G

Viešbutis: 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. Viešbučio korpusuose yra 353 numeriai: 125 Classic tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 101 deluxe tipo numeris (maks. 2+1 asm., 40 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), 3 Royal Suite tipo numeriai 
(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).

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai su 
sūkurine vonia

 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 konferencijų salių 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ aerobika
 ♦ masažas
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai ir rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 411 940. Faks. +(66 38) 411 949. 

Interneto svetainė: www.aisawan.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt36



Hilton Pattaya Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 127 km iki Bankoko oro uosto, prekybos ir pramogų „Central 
Festival Pattaya“ centre, per kelią iki paplūdimio. Pastatytas 2010 
metais. Viešbučio pastate yra 302 numeriai: 212 deluxe Sea View tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 46 kv. m), 23 deluxe Plus Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 65 kv. m), 45 executive Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 46 kv. m), 3 executive Plus Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 65 kv. m), Junior ocean Suite, ocean Suite, King deluxe 
ocean Suite, King ocean Suite, Grand ocean Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 253 000. Faksas +(66 38) 253 001.

Interneto svetainė: www.pattaya.hilton.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ golfas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
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Centara Grand Mirage Beach

Viešbutis: 126 km iki Bankoko oro uosto, 2 km iki Patajos miesto centro, 
Bong Amat paplūdimyje. Viešbutis pastatytas 2009 metais. 18-os ir 19-os 
aukštų pastatų komplekse yra 554 numeriai: 103 deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 70 deluxe šeimyninių numerių (maks. 2+1 
asm., 42 kv. m), 259 Premium deluxe ocean Facing tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 42 kv. m), 76 Club Mirage ocean Facing tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 42 kv. m), deluxe ocean Facing Family Residence, Club Mirage 
Suite, Grand Mirage Suite, Grand Mirage duplex Suite, Royal Suite, deluxe 
ocean Facing, deluxe Family ocean Facing tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ terasa/balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai
 ♦ 3 barai 
 ♦ 5 baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 1200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ joga
 ♦ vandens sporto 
priemonės paplūdimyje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Gultai, skėčiai – nemokamai.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 301 234. Faks. +(66 38) 714 999. 

Interneto svetainė: www.centarahotelsresorts.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt38



Garden Cliff Resort Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 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 Garden 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), Junior Suite, executive Suite, 
Parlour Suite, deluxe Suite, Presidential Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: vienas – dirbtinis, nuosavas, smėlio. Gultai, skėčiai – 
nemokamai; kitas – smėlio, miesto. Gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 259 333. Faksas +(66 38) 259 332.

Interneto svetainė: www.gardencliffpattaya.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai 
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ SPA centras 
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 330 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
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Pattaya Marriott Resort & SPA

Viešbutis: 128 km iki Bankoko oro uosto, Patajos miesto centre, 
per kelią iki paplūdimio. Pastatytas 1978 metais. Viešbutį sudaro du 
kompleksai – „Main Building“ ir „Garden Wing“ – kuriuose yra 298 
numeriai: 156 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 112 
deluxe Premier tipo numerių (maks. 2+1 asm., 35 kv. m), 25 Terrace 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 54 kv. m), one Bedroom Suite, 
Presidential Suite tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras („Royal 
Garden SPA“)

 ♦ verslo centras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla („Plaza“ 
viešbutyje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortas

Už papildomą mokestį:
 ♦ golfas
 ♦ tinklinis
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
pramogos

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 412 120. Faks. +(66 38) 429 926. 

Interneto svetainė: www.marriott.com/PyXMC

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt40



Sea Sand Sun Resort & SPA Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 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, rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 435 163. Faksas +(66 38) 435 171.

Interneto svetainė: www.seasandsunpty.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Dor Shada Resort By The Sea

Viešbutis: 139 km iki Bankoko oro uosto,14 km iki Patajos miesto 
centro, Jomtien paplūdimyje. Viešbutis pastatytas 2007 metais, jame 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).

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 038) 235 870. Faks. +(66 038) 235 885. 

Interneto svetainė: ww.dor-shadaresort.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt42



long Beach Garden Hotel & SPA Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 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. 16-os aukštų pagrindiniame „Main Wing“ pastate yra 594 numeriai: 568 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 20 Junior Suite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 72 kv. m), Royal Suite, President Suite tipo numeriai. 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), Junior Suite tipo numerių. 2-jų ir 3-jų aukštų 
įvairaus stiliaus vasarnamių kompleksuose yra 74 numeriai: vasarnamiai A – Pool Access (maks. 2+1 
asm., 50 kv. m), vasarnamiai B (per 2-3 aukštus, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), vasarnamiai C – honeymoon 
Suites (maks. 2+1 asm., 60 kv. m). Taip pat viešbutyje yra vieno aukšto vilų.

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 414 616. Faksas +(66 38) 424 068.

Interneto svetainė: www.longbeachgardenhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ grožio salonas
 ♦ verslo centras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ SPA centras
 ♦ masažas
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Rabbit Resort Pusryčiai

Viešbutis: 133 km iki Bankoko oro uosto, Patajos kurorto pietinėje 
dalyje, 4 km iki miesto centro, 100 m iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 
2001 metais. 28-uose viešbučio vasarnamiuose yra: 20 Forest tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 6 Poolside Forest tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 4 Antique Forest tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 50 kv. m), Antique Poolside, šeimyniniai Suite tipo numeriai, 
Cottage. šeimyniniai vasarnamiai: 2 Villa Living (maks. 4 asm. 120 kv. m), 
5 Villa extra King Bed (maks. 4+3 asm., 120 kv. m), 1 Super Villa Near Pool 
(maks. 4 asm., 120 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 303 303. Faksas +(66 38) 251 628. 

Interneto svetainė: www.rabbitresort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt44



Hard Rock Hotel Pusryčiai, vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas (už 
papildomą mokestį)

Viešbutis: 127 km iki Bankoko oro uosto, Patajos miesto centre, 20 m 
iki paplūdimio (per kelią). Viešbutis pastatytas 2001 metais, visiškai 
atnaujintas 2011 metais. Viešbučio teritorijoje yra naktinis klubas 
„Hard Rock Cafe“. Viešbutyje yra 323 numeriai: 108 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, šeimyniniai 
Suite tipo numeriai, Composer Suite, Producer Suite, King Suite tipo 
numeriai. Viešbutyje yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 38) 428 755. Faksas +(66 38) 421 673.

Interneto svetainė: www.hardrockhotels.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas (su 
vandens kalneliais)

 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ futbolas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ SPA procedūros ir 
masažas

 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ biliardas

Pataja
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Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika

A-One Royal Cruise Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 126 km iki Bankoko oro uosto, Patajos miesto centre, per kelią 
iki paplūdimio. Viešbutį sudaro 3 pastatai: 9-ių aukštų „Main Wing” (202 
numeriai), 7-ių aukštų „New Wing“ (264 numeriai) ir 3-jų aukštų „Royal Wing“ 
(202 numeriai). Viešbutyje yra: 130 Superior Main Wing tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 32 kv. m), 264 Superior New Wing tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 
kv. m), 44 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 13 Mini Suite tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 61 kv. m), 12 šeimyninių Suite tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 48 kv. m), 3 Royal Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., iki 182 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 38) 259 555. Faksas +(66 38) 424 242. 

Interneto svetainė: www.a-onehotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas („Main Wing“)
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ 8 konferencijų salės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt46



Amari Orchid Pattaya Pusryčiai, vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 127 km iki Bankoko oro uosto, šiaurinėje Patajos miesto dalyje, per kelią 
iki paplūdimio. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų „Garden Wing 4*“ pastatas (pastatytas 
1970 metais) ir 20-ies aukštų „Ocean Tower Wing 5*“ pastatas (pastatytas 2007 
metais). „Garden Wing“ korpuse yra 226 numeriai: 154 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 55 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 9 
deluxe Terrace tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Junior Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 38) 418 418. Faksas +(66 38) 418 410.

Interneto svetainė: www.amari.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Pataja

„ocean Tower Wing“ korpuse yra 297 numeriai: 199 ocean deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 49 kv. m), 
15 šeimyninių numerių (maks. 2+1 asm., 64 kv. m), 36 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 63 kv. m), 
executive ocean deluxe, deluxe Suite, executive ocean Suite, executive Junior Suite tipo numeriai.
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

Cholchan Resort Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 122 km iki Bankoko oro uosto, 8 km iki Patajos miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1996 metais. Dviejuose 
korpusuose yra 590 numerių: 310 Superior tipo numerių (maks. 2+1 
asm., 33 kv. m), 253 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 33 kv. m), 10 
Junior Suite tipo numerių (maks, 2+1 asm., 42 kv. m), 25 executive Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 66 kv. m), 2 šeimyniniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 115 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +(66 38) 702 777. Faksas +(66 38) 702 778. 

Interneto svetainė: www.pattayaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ verslo centras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt48



Furama jomtien Beach Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 133 km iki Bankoko oro uosto, 8 km iki Patajos miesto 
centro, Jomtien paplūdimio zonos centre, per kelią nuo jūros. 
Viešbutis pastatytas 2006 metais. 37-ių aukštų pastate yra 429 
numeriai su vaizdu į jūrą: 245 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 40 kv. m), 112 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 418 999. Faksas +(66 38) 418 989.

Interneto svetainė: www.furama.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas

Royal Orchid Resort Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 145 km iki  Bankoko oro uosto, šiaurinėje Patajos kurorto 
dalyje, 500 m iki paplūdimio, 2 km iki miesto centro. Viešbutis pastatytas 
2005 metais, jame 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), Pool View Jacuzzi deluxe Suite, Pool View Jacuzzi ir 
šeimyninio tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 371 281. Faksas +(66 38) 370 322. 

Interneto svetainė: www.royalorchidpattaya.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt50



Siam Bayshore Resort & SPA Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 128 km iki Bankoko oro uosto, pietinėje Patajos miesto 
dalyje, pėsčiųjų gatvės „Walking Street“ pabaigoje, per kelią nuo 
paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1975 metais. Viešbutį sudaro 
dvylika 2-jų ir 5-ių aukštų pastatų, kuriuose yra 270 numerių: 66 
deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 150 Tropical deluxe 
tipo numerių (maks. 2 asm., 38 kv. m), 45 executive deluxe tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), deluxe Suite.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 428 678. Faksas +(66 38) 428 730.

Interneto svetainė: www.siamhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai su 
sūkurine vonia

 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 6 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Woodlands Hotel & Resort

Viešbutis: 127 km iki Bankoko oro uosto, šiaurinėje Patajos kurorto 
dalyje, Naklua Beach paplūdimyje. Viešbutis pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 2-jų ir 3-jų aukštų viešbučio 
pastatuose yra 134 numeriai: 79 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 32 kv. m), 38 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 10 
deluxe Terrace tipo numerių (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), deluxe Pool, 
Suite, Pool Suite tipo numeriai. yra numerių žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
60 asmenų)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 421 707. Faks. +(66 38) 425 663. 

Interneto svetainė: www.woodland-resort.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt52



Ambassador City jomtien 
Ocean Wing

Pusryčiai, vakarienė

Pataja

Viešbutis: 138 km iki Bankoko oro uosto, 13 km iki Patajos miesto 
centro, pietinėje Jomtien  paplūdimio pakrantėje, ant jūros kranto. 
Viešbutis pastatytas 1988 metais. „Ocean Wing  4*“ viešbučio 
korpuse yra 1050 numerių: Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 36 kv. m), deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 
Sunset  deluxe, Sunset Suite, Grand Suite bei šeimyniniai Suite tipo 
numeriai. „Ambassador Wing 4*“  viešbučio korpuse yra 160 deluxe 
Ambassador Wing tipo numerių (maks. 2+1 asm., 46 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 255 501. Faksas +(66 38) 255 731.

Interneto svetainė: www.ambassadorcityjomtien.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(ne visuose 
numeriuose)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai 
 ♦ 6 barai
 ♦ 5 baseinai
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 37 konferencijų 
salės (iki 5000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis
 ♦ badmintonas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Adriatic Palace

Sandalay

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 134 km iki Bankoko oro uosto, 5 km iki Patajos miesto 
centro. Pastatytas 2000 metais. Įsikūręs tarp Patajos miesto ir Jomtien 
palūdimio, ant jūros kranto. 33-jų aukštų pastate yra 400 numerių: 68 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 191 Superior tipo 
numeris (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 109 deluxe tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 52,5 kv. m), excellency, Junior Suite, Two Bedroom Suite, Three 
Bedroom Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. 
Paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. + (66 38) 364 333. Faksas + (66 38) 364 300.

Interneto svetainė: www.adriaticpalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ vandens sportas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 127 km iki Bankoko oro uosto, šiaurinėje Patajos miesto 
dalyje, 20 m iki paplūdimio (per kelią). 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: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 422 660. Faksas +(66 38) 422 664.

Interneto svetainė: www.sandalayresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ balkonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai su 
sukūrine vonia 

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 120 asm.)

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt54



Garden Sea-View

jomtien Palm Beach

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 132 km iki Bankoko oro uosto, 5 km iki Patajos miesto 
centro, Jomtien pakrantėje, per kelią iki paplūdimio. 16-os aukštų 
dviejuose viešbučio korpusuose yra 723 numeriai. „Main Wing“ korpuse 
yra: 292 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 31 kv. m), 102 deluxe 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 33 kv. m), 4 Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 67 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), Suite, Mini Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 231 350. Faksas +2(66 38) 231 368.

Interneto svetainė: www.jomtien-palmbeach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 13 konferencijų 
salių (iki 1000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas (12 takelių)
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 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 – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 226 070. Faksas +(66 38) 226 069.

Interneto svetainė: www.gardenseaviewresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Pataja
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Grand jomtien Palace

Welcome jomtien

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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), Top deluxe, Top Superior, Junior Suite tipo 
numeriai. Dviejuose 3-jų aukštų „Grand Chalet Wing” pastatuose yra 50 
numerių: Superior, deluxe tipo numerių. 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: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. + (66 38) 231 405. Faksas +(66 38) 231 404.

Interneto svetainė: http://grandjomtienpalace.co.th/

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 134 km iki Bankoko oro uosto, 8 km iki Patajos miesto 
centro, per kelią iki paplūdimio (250 m). Pastatytas 1994 metais. 
Viešbutį 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 232 701. Faksas +(66 38) 237 716.

Interneto svetainė: www.welcome.co.th

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ seifas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt56



Cosy Beach

Mountain Beach

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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: Superior tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 28 kv. m), deluxe tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. 
m), Junior tipo numeriai  (maks. 2 asm., 32 kv. m), šeimyniniai Suite 
tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 66 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 250 502. Faksas +(66 38) 250 504.

Interneto svetainė: www.mountainbeach.co.th

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 133 km iki Bankoko oro uosto, pietinėje Patajos miesto dalyje, 4 km iki 
miesto centro. Viešbutis pastatytas 1992 metais. 14-os aukštų The „Grand Wing 3*“  
korpuse yra: 91 Superior Sea View tipo numeris (maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 84 Superior 
Mountain View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 29 kv. m) ir Mini Suite tipo numeriai.
4-ių aukštų „Cosy Wing 3*” korpuse yra: 39 standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 23 
kv. m), 15 standartinių Sea View tipo numerių (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 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), deluxe Pool Access, ocean Front tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 250 800. Faksas +(66 38) 250 799.

Interneto svetainė: www.cosybeachhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai su 
sūkurine vonia

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Pataja
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Naklua Beach Resort

jomtien Orchid Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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. 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), 2 Mini Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
40 kv. m); korpusuose „Wing A“ ir „Wing B“ yra 57 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: šalia viešbučio nėra paplūdimio, tik priešais – smėlio 
platforma su skėčiais ir gultais. Paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 226 241. Faksas +(66 38) 226 245.

Interneto svetainė: www.naklua-beach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 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 2009 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: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 251 634. Faksas +(66 38) 251 223.

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt58



Camelot Hotel

Prima Villa

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 126 km nuo oro uosto, 3 km iki Patajos centro, 
šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 150 m iki jūros (per kelią). 
Viešbutis pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Dviejuose viešbučio pastatuose yra 31 
standartinis  numeris (maks. 2 asm., 32 kv. m) ir 45 deluxe tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto (per kelią). Skėčiai ir gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 370 705. Faksas +(66 38) 370 285.

Interneto svetainė: www.primavillahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ seifas 
(registratūroje) 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
bendrame 
baseine)

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 126 km iki Bankoko oro uosto, 2 km iki Patajos miesto centro, 
pietinėje Patajos miesto dalyje, 300 m iki pėsčiųjų gatvės „Walking Street“. 
Viešbutis pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Dviejuose viešbučio korpusuose „A Wing“ (7 aukštų) ir „B Wing“ (5 aukštų) 
yra 161 numeris: 68 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 27 kv. m), 63 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m) ir deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 46 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 426 063. Faksas +(66 38) 428 754.

Interneto svetainė: www.camelotpattaya.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

 ♦ seifas 
(registratūroje) 

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė

Pataja
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Natural Park Resort

Sea Breeze

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 231 561. Faksas +(66 38) 231 565.

Interneto svetainė: www.naturalparkresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 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. Trijuose 
viešbučio korpusuose yra 276 numeriai: 91 standartinis numeris 
(maks. 2+1 asm., 23 kv. m), 172 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 25 kv. m), 13 deluxe tipo numerių (maks. 2+1 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 231 057. Faksas +(66 38) 231 059.

Interneto svetainė: www.seabreezehotelpattaya.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 450 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt60



Pattaya Garden

Pattaya Park

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 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 „Park Wing“ korpuse yra 240 
numerių: 48 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 120 Superior tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 48 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 
kv. m), 24 šeimyniniai Suite Two Bedroom-Family tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
89 kv. m). 56-ių aukštų „Tower Wing“ korpuse yra 457 numeriai: 120 standartinių 
numerių (maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 300 Superior tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
34 kv. m), 40 Mini Suite one Bedroom tipo numerių (maks. 2+1 asm., 51 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 364 110. Faksas +(66 38) 364 129.

Interneto svetainė: www.pattayapark.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ vandens parkas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 450 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ vandens parkas
 ♦ atrakcionų parkas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 127 km iki Bankoko oro uosto, 1 km iki Patajos miesto 
centro, šiaurinėje miesto dalyje, 400 metrų iki paplūdimio. 
Pastatytas 1994 metais. Viešbutį sudaro trys 3-jų aukštų korpusai, 
vasarnamiai ir vilos, kuriuose yra 440 numerių: 359 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 40 deluxe tipo numerių (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, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 38) 426 775. Faksas +(66 38) 426 113.

Interneto svetainė: www.gardenseaviewresort.com/pattayagarden

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 

(tik deluxe tipo 
numeriuose ir vilose)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas

Pataja
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PUKETO 
SAlA
TAilANDO PERlAS

ELITINIS TAILANDO 
KURORTAS.

SALA–DRAUSTINIS.

IDEALUS MėGSTANTIEMS 
TIEK AKTYVų, TIEK RAMų 
POILSĮ.

MAžIAUSIAI KINTANTIS 
KLIMATAS.

SPA PROcEDūRų IR 
VANDENS PRAMOGų 
ROJUS.

GiDAS REKOMENDUOjA
Salos pietuose yra uolėtas Prom 
Tep ragas – viena geriausių vietų, iš 
kurios galima stebėti gražiausius 
Pietryčių Azijos saulėlydžius.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt62



EKSKURSijOS

867 km į rytus nuo Bankoko, valanda 
skrydžio ir jūs jau didžiausioje Tailando 
saloje – Pukete. Salą su žemynine 
Andamanų jūros pakrante taip pat 
jungia Sarasino tiltas–pylimas. jo dėka 
Pukete atostogaujantiems turistams 
patogu vykti į nepaprasto grožio vietas 
Puketo kaimyninėse provincijose 
Krabi ir Phang-nga, kur yra Khao Lhak 
nacionalinis parkas. 

Mėgstantiems aktyvų poilsį rekomen-
duojame Patongo rajoną. Palei jūros 
pakrantę besidriekianti, parko apsupta, 
plati pasivaikščiojimo zona, vaikų 
miestelis, restoranai ir parduotuvės 
vakarais tampa populiariausia traukos 
vieta. O Patongo paplūdimys tiesiog 
sukurtas mėgstantiems aktyvias 
pramogas – jachtas, kanojas, burlentes, 
vandens motociklus, parašiutus, 
paviršinį nardymą. Tai nekeičia 
unikalaus Patongo gyvenimo ritmo – 
pulsuojančio, triukšmingo, ryškaus, 
ypač kalbant apie naktinį kurortinio 
miestelio gyvenimą.
Norintiems pasislėpti nuo kurorto 
šurmulio vertėtų rinktis viešbutį kituose 
Puketo balto smėlio paplūdimiuose: 
Karon, Kata, Nai han, Panwa, Kamala, 
Bang Thao. Salos šiaurėje galima rasti 
ramesnių ir nuošalesnių Nai Thon, Nai 
yang ir Mai Khao paplūdimių.

  išvykos kruizinėmis jachtomis po 
aplinkines salas.
  Ekskursijos kanojomis po negyve-

namas salas, lagūnas ir uolas.
  Giliavandenė žvejyba.
  Nardymas – paviršinis, giluminis. 

Vienos dienos ar savaitės safariai.
  Keturi aukščiausios klasės golfo 

laukai.
  Trys jojimo klubai.
  Banglenčių sportas. Palankiausias 

sezonas gegužės–spalio mėnesiais. 
Geriausias paplūdimys Kata and Nai 
harn.
  „Phuket FantaSea“ vandens 

pramogų parkas.
  Kelionė drambliais po Puketo 

džiungles.

  Wat Chalong – žymiausia šventykla 
Pukete. 
  Ton Sai krioklys – maždaug 20 km 

nuo Puketo miesto esančiame gamtos 
parke. 
  Thalongo nacionalinis muziejus.
  „Phuket Sea Shell“ muziejus. 

Vienas įdomiausių 
jūrų muziejų 
pasaulyje. Čia 
demonstruojamas 
rekordinio dydžio (140 
karatų) perlas.

Puketas

ViETA

AKTyVUS lAiSVAlAiKiS

KURORTO ZONOS

Kažkada Puketo sala buvo garsi alavo 
gavyba, vėliau – kaučiuko plantacijomis. 
Nuo senų laikų Puketo saloje buvo 
prieplauka, kuria naudojosi laivai, 
plaukiantys prekybos keliu tarp indijos 
ir Kinijos. Dabar tai viena populiariausių 
poilsio vietų pasaulyje. Nepakartoja-
mam Puketo grožiui, daugybei 
nepaprasto baltumo paplūdimių, ramių 
įlankų bei skaidriems indijos vandenyno 
pakrančių vandenims negali atsispirti 
daugybė turistų.
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GRAŽiAUSiOS 
TAilANDO SAlOS

PUKETO SAlA
Autobusu. Ekskursijos trukmė ~6 val.

Puketas - 
paplūdimių rojus

APŽVAlGiNė EKSKURSijA

Tailando Siamo įlankoje bei 
Andamanų jūroje yra šimtai salų. 
Tai gamtos grožiu ir laukiniais 
paplūdimiais garsūs Tailando kam-
peliai, svetingi tajų kurortai ir puikios 
poilsio gamtoje vietos, kiekvienam 
dovanojančios savąjį rojų. Daugelis jų 

šios išvykos metu aplankysime 
vieną salos gyventojų lankomiausių 
budistinių šventyklų. Vyksime 
į administracinį salos centrą ir 
lankysime rajonus, kuriuose yra 
išlikusių XiX a. kinų bei portugalų 
architektūros paminklų, taip pat ir  
senovės Kinijos šventykla. 
jau nuo seno Puketo sala garsėja 
kaučiuko plantacijomis, tad jums 

kažkada buvo negyvenamos, tačiau 
dabar yra pui kiai pritaikytos turiz-
mui. šios prabangios salos – tikros 
Andamanų jūros gražuolės. Būtent 
jose yra įsikūrę vieni populiariausių ir 
ištaigingiausių Azijos kurortų – Puke-
tas, Krabi, Phi Phi, Ranong, Phang Nga 

ir Trang. O kiek dar salų, pabirusių 
smaragdinėje jūroje...Kai kada daug 
mažyčių salų slepiasi po vienu ben-
dru pavadinimu, pavyzdžiui Phang 
Nga pavadinimu prisidengusios net 
67 salos.
Puketas – ideali startinė vieta 
aplankyti keletą populiariausių salų.

pasiūlysime apsilankyti kaučiuko 
perdirbimo fabrike. Riešutų mėgėjai 
tikrai neatsisakys iš arti pamatyti, 
kaip auginami, skinami ir varto-
jimui paruošiami gardieji anakardžių 
riešutai. lankydamiesi anakardžių 
riešutų perdirbimo įmonėje ragau-
sime čia gaminamos produkcijos. 
Pabaigoje laukia pažintis su vie na 
didžiausių juvelyrikos įmonių.

Ekskursijos iš Puketo

Ant vaisiaus „prisikabinęs“ 
auga anakardžio riešutas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt64



REKOMENDUOjAME

Phi Phi
Laivu. Ekskursijos trukmė ~8 val.

Natūralaus grožio, 
civilizacijos nepaliestas 
rojaus kampelis

PAPlūDiMių ROjUS

GiDAS REKOMENDUOjA
lankydamiesi salose užsukite į 
nedidelius vietinius turgelius. juose 
rekomenduojame įsigyti vietinių 
perlų papuošalų bei rankomis 
margintų rūbų, dekoratyvinės 
tekstilės. Tik nepamirškite derėtis!

ViETA

Andamanų jūros vakarinėje dalyje, 
Tailando Krabi provincijoje, vos 50 km 
nuo Puketo ir 42 km nuo Krabi sa-
los. 1983 metais visos Phi Phi salos 
buvo paskelbtos Ko Phi Phi naciona-
liniu parku ir dabar yra saugomos 
valstybės.
Phi Phi salyną sudaro 6 salos: 
Ko Phi Phi don – didžiausia ir vienintelė 
apgyvendinta salyno sala.
Ko Phi Phi Leh – būtent ši sala 
išgarsėjo po žymiojo Holivudo filmo 
„Paplūdimys“. Sala negyvenama, 
tačiau yra keletas vasarnamių, ku-
riuose galima apsistoti. 
Ko Phai („Bambuko sala“) – mažytė 
salelė su ramiais laukiniais 
paplūdimiais, apsupta seklaus van-
dens.
Ko yung – šiek tiek toliau nutolusi nuo 
didžiųjų salyno salų į šiaurę. Uolėta, 
su mažais smėlio paplūdimėliais, bet 
įspūdingais koraliniais rifais.
Bida Nok ir Bida Nai – dvi labai uolėtos 
mažylės, susijungusios stačių uolų 
sienomis.

Du mažyčiai Andamanų jūros 
deimančiukai. Net 90 procentų jų sau-
sumos – tai statūs, miškais apaugę, 
lyg iš pačios jūros išaugantys, kal-
nai. Tačiau likę 10 procentų atrodo 
lyg idealiausia pasaulyje vieta tin-
giam poilsiui – balto smėlio liežuviai, 
skalaujami skaidraus lyg krištolas 
vandens. lagūnos, jaukūs laukiniai 
paplūdimiai, kokosų giraitės – tai tik-
rai  vienas nuostabiausių natūralios 
gamtos kampelių žemėje. Nenuosta-
bu, kad šis svaiginantis grožis privi-
liojo ir Holivudo filmo „Paplūdimys“ 
kūrėjus. 
jūra, saulė ir nuostabios salos – tai 
visiškai mintis nuo rūpesčių išvalanti 
ir dovanojanti galybę neįtikėtinų 
įspūdžių išvyka.

Phi Phi don saloje: Ton Sai įlanką, 
apžvalgos aikštelę, Beždžionių 
paplūdimį, yao paplūdimį. Phi Phi Leh 
saloje: Maya įlanką, vietinių gaminių 
turgelį, su įdomiais tradicinių amatų 
dirbiniais, Phaya Naak urvą, kuriame 
vietiniai gyventojai renka itin retus 
vietovės delikatesus – valgomus 
kregždžių lizdus.

ĮSPūDiS

Idiliškas poilsis žydros 
jūros ir uolų apsuptyje
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REKOMENDUOjAME

KRABi

KhAo PhiNG KAN

Laivu. Ekskursijos trukmė ~8 val.

Laivu. Ekskursijos trukmė ~8 val.

Phra Nang paplūdimys

Ko Tapu uola - šios 
vietos simbolis

PASiGROŽėTi PAKRANTėMiS

lEGENDiNė DŽEiMSO BONDO SAlA

ViETA

ViETA

Krabi provincija nuo Bankoko nu-
tolusi apie 800 km ir įsikūrusi ne tik 
žemyninėje dalyje, bet ir turinti apie 
130 salų.

Tai keletas salų 
netoli vakarinių 
Tailando krantų, 
apie 50 km nutolę 
nuo Puketo salos. 
iki 1974 metų ši vieta 

buvo retai lankoma, tačiau po 1974 
m. filmo „Žmogus su auksiniu gin-
klu“ („The Man With the Golden Gun“), 
kuriame Džeimsas Bondas (vaid. 
Rodžeris Mūras) atvyksta į atokią Ko 
Khao Phing Kan salą ieškoti piktadario 
Skamarangos, šios vietos tampa 
kultinėmis, o pati sala imta vadinti 
tiesiog Džeimso Bondo vardu.

Krabi provincijos salos labai gražios, 
su nuostabia gamta, uolomis, 
džiunglėmis, kriokliais, urvais. Sma-
gu ir tai, kad net per patį sezono 
įkarštį Krabi mažiau poilsiautojų, 
tad netrukdomai galima mėgautis 
gražiais smėlio ruožais su čia pat 
augančiomis palmėmis ir povande-
ninio pasaulio įvairove.
Mėgautis saule, plaukimu, gražiais 
vaizdais ir maudynėmis – toks šios 
išvykos tikslas.

Tai nuostabi kelionė laivu palei 
žemyno pakrantę į unikalią vietą – 
olų įlanką prie Phang Nga salų. šias 
įmantriai išraizgytas uolas ir olas 
sukūrė natūrali erozija, o jos būta 
kūrybingos – stebina akmenyse 
sustingę dramblius, driežus, žuvis 
ir kitus gyvius primenantys atvaiz-

Neatsisakykite galimybės aplanky-
ti gražiausios Tailando Phra Nang 
pakrantės, kurią UNESCO paskelbė 
planetos visuotinio gamtos paveldo 
paminklu. Didingai stūksančių kal-
kakmenio uolų viršūnės čia siekia 
375 m virš jūros lygio. jūsų lauks 
įspūdingas pasivaikščiojimas tarp lyg 
stalaktitai karančių uolų.

ĮSPūDiS

ĮSPūDiS

Ekskursijos iš Puketo

dai. Urvus bei mangrovių krūmynus 
iš arčiau galima patyrinėti plaukiant 
pripučiamomis kanojomis
išlipę Khao Phing Kan – Džeimso Bon-
do saloje – beveik niekas neatsispiria 
pagundai įsiamžinti garsiosios (šios 
vietos simboliu tapusios) netoliese iš 
vandens kyšančios vienišos Ko Tapu 
uolos fone.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt66



Vienas populiariausių ir 
įspūdingiausių Tailando 
vakaro renginių

Įspūdingas 
spalvų, muzikos 
ir teatro šou

NARDyMAS

„FANTASEA“

„SiMON“

Laivu. Ekskursijos trukmė – viena diena.

Autobusu. Ekskursijos trukmė ~5 val.

Autobusu. Ekskursijos trukmė ~4 val.

EKSKURSijA

POilSiO iR PRAMOGų PARKAS

TRANSVESTiTų šOU KABARETAS

Andamanų jūra – 
vie nas gražiausių 
pa saulyje vandens 
telkinių, regis spe-
cialiai sukurtas nar-
dymui. 60 jūrmylių 

spinduliu nuo Puketo yra galybė 
vietų, kur galima išsiruošti vienos 
die nos nardymui. O 300 mylių spin-
duliu atsiveria galimybės tikriesiems, 
kelias dienas trunkantiems, jūros 
safariams. šiltas vanduo, spalvin-
gos tropinės žuvytės, koralai ir nu-
ostabaus grožio salos ir salelės – 
Andamanų jūra padovanos tikrai 
nepamirštamų akimirkų.

Įspūdingo dydžio pramogų komplek-
sas „Fantasea“ jau keletą metų iš eilės 
pirmauja tarp spalvingiausių Tailando 
vakaro šou. Tai parkas su atrakcio-
nais ir suvenyrų parduotuvėmis, pui-
kiais restoranais, siūlančiais įvairių 
pasaulio šalių patiekalus.

Kabaretas „Simon“ – garsiausias 
transvestitų šou Puketo saloje. 
Dinamiškas ir spalvingas teatrali-
zuotas šou, kuriame dalyvauja ar-
tistai, vaidinantys scenas iš operečių 

Pats šou, kuriame gausu šiuolaikinių 
šviesos ir muzikos efektų, ne vieną 
kartą pelnė įvairias nacionalines 
premijas ir apdovanojimus. Pasiro-
dymo metu dresuoti gyvūnai, klounai, 
akrobatai rodo įvairiausius triukus. 
Tai neužmirštamas vakaras, kuris 
ypač patiks vaikams.

ir parodijuojantys pasaulio estra-
dos žvaigždes. Unikalios dekoraci-
jos, akį rėžiantys atlikėjų kostiu-
mai. šiuolaikinis šviesos ir muzikos 
apipavidalinimas. 

GiDAS REKOMENDUOjA
Vykdami į visas išvykas nepamirškite apsauginio kremo 
nuo saulės ir geriau tegul jis būna su kuo didesniu SPF 
faktoriumi. juo taip pat būtina teptis nardant paviršiuje su 
vamzdeliais arba nardyti su marškinėliais. Atminkite, kad 
Tailande galite nudegti net ir apsiniaukusią dieną!
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Angsana laguna Phuket 

Viešbutis: 24 km iki Puketo oro uosto, 21 km iki Patongo miesto 
centro, Bang Tao Bay paplūdimyje, ant jūros kranto. Viešbutis 
pastatytas 1993 metais. Viešbutyje yra: 187 Laguna tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 40 kv. m), 45 Laguna Grand tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 45 kv. m), Laguna Poolside, Laguna Premier, Angsana one 
Bedroom Loft, Angsana Two Bedroom Loft, Angsana Suite, Angsana Pool 
Residence ir Presidential Suite tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvė
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 13 konferencijų salių 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ badmintonas
 ♦ golfo laukai (netoli 
viešbučio)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 324 101. Faks. +(66 76) 324 108. 

Interneto svetainė: www.angsana.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt68



Pusryčiai

Puketas

Banyan Tree

Viešbutis: 25 km iki Puketo oro uosto, 23 km iki Patongo miesto 
centro, vakarinėje Puketo miesto dalyje. Viešbutis pastatytas 1994 
metais, kasmet atliekamas dalinis atnaujinimas. Viešbutyje yra: 32 
deluxe Villa tipo numeriai (maks. 2 asm., 170 kv. m), 58 Pool Villa tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 270 kv. m), 14 Spa Pool Villa tipo numerių 
(maks. 2 asm., 550 kv. m), Sanctuary Villa, Two Bedroom Pool Villa, 
double Pool Villa, double Two Bedroom Pool Villa tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 324 374. Faksas +(66 76) 324 348.

Interneto svetainė: www.banyantree.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
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Hilton Phuket Arcadia Resort & SPA

Viešbutis: 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. 3-jų pastatų komplekse 
yra: 140 deluxe Garden View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 44 kv. 
m), 72 deluxe Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 44 kv. m), 50 
deluxe Plus Garden View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 62 kv. m), 57 
deluxe Plus Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 62 kv. m), Junior 
Suite tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 396 433. Faks. +(66 76) 396 136. 

Interneto svetainė: www.phuketarcadia.hilton.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt70



jW Marriott Resort & SPA (Phuket) Pusryčiai, vakarienė

Puketas

Viešbutis: 15 km iki Puketo oro uosto, 52 km iki Patongo miesto 
centro, Mao Khao  paplūdimio pakrantėje, ant jūros kranto. Viešbutis 
pastatytas 2001 metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate yra 265 
numeriai: 124 deluxe Sala Garden View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
47 kv. m), 16 deluxe Sala Pool View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 47 
kv. m), 88 deluxe Sala Terrace tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 47 kv. m), 
deluxe Sala Sea View, one Bedroom Suite, Royal Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 338 000. Faksas +(66 76) 348 348.

Interneto svetainė: www.marriott.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ verslo centras
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 10 konferencijų 
salių (iki 576 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas
 ♦ pirtis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

 ♦ masažas
 ♦ teniso pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Katathani Phuket Beach Resort

Viešbutis: 67 km iki Puketo oro uosto, 18 km iki Patongo miesto 
centro, Kata Noi įlankoje. Viešbutis pastatytas 1984 metais. 3-jų 
aukštų viešbučio kompleksuose yra 479 numeriai: 148 Superior tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 32 kv. m), 65 deluxe tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 40 kv. m), 174 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
45 kv. m), Junior Suite ocean Front, Grand Suite, Royal Thani Suite, 
Two Bedroom Suite tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 6 barai
 ♦ 6 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 180 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 treniruoklių salės
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų apšvietimas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 330 124. Faks. +(66 76) 330 426. 

Interneto svetainė: www.katathani.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72



le Meridien Phuket Beach Resort Pusryčiai, vakarienė

Puketas

Viešbutis: 53 km iki Puketo oro uosto, 4 km iki Patongo miesto 
centro, tarp Karon ir Patongo paplūdimių. Viešbutis pastatytas 1987 
metais. 6-ių aukštų viešbučio kompleksuose yra 470 numerių: 154  
deluxe Garden View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 168 
deluxe Pool View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 94 deluxe 
ocean View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), Junior Suite, 
Terrace Suite, Superior Suite, ocean Front Grande Suite tipo numeriai. 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai.

Prie baseino: gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 340 480. Faksas +(66 76) 340 479.

Interneto svetainė: www.Phuketbeachresort.lemeridien.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 980 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ masažas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ golfas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
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Moevenpick Resort & SPA 
Karon Beach

Viešbutis: 60 km iki Puketo oro uosto, šiaurinėje Karon įlankos dalyje, 
300 m iki paplūdimio (per kelią). Viešbutis pastatytas 1983 metais. 
Viešbučio komplekse yra 364 numeriai ir vilos: 47 deluxe Garden 
View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 120 deluxe ocean View 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 8 deluxe Plunge Pool tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), Garden Villa, deluxe Garden Villa, 
one Bedroom Garden Suite, Plunge Pool Villa, Penthouse Plunge Pool 
Villa, Family Villa, Two Bedroom Family Suite, Residence tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 11 konferencijų salių 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 396 139. Faks. +(66 76) 396 122. 

Interneto svetainė: www.moevenpick-phuket.com

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt74



Amari Coral

Duangjitt Resort

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 49 km iki Puketo oro uosto, pietinėje Patongo paplūdimio 
dalyje, 200 m iki miesto paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1986 
metais. Viešbučio pastatuose yra 307 numeriai: 90 deluxe Garden 
Wing tipo numerių (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 60 deluxe Pool View 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 35 kv. m), deluxe Bungalow, deluxe 
Gasalong tipo numeriai, 14 Villa tipo numerių (maks. 2+1 asm., 50 
kv. m), 32 honeymoon tipo numeriai (maks. 2 asm., 52 kv. m), 4 Suite 
tipo numeriai ( maks. 2+2 asm., 70 kv. m), 11 šeimyninių Suite tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 35+35 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 366 333. Faksas +(66 76) 366 321.

Interneto svetainė: www.duangjittresort-spa.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 50 km iki Puketo oro uosto, 1 km iki Patongo miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1984 metais. 3-jų 
aukštų vasarnamių komplekse yra 197 numeriai: 106 Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 26 kv. m), 84 deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 33 kv. m) 7 Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
52 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 340 106. Faksas +(66 76) 340 115.

Interneto svetainė: www.amari.com/coralbeach

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Puketas
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Thara Patong Beach Resort & SPA

The Panwa Beach Resort Phuket

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 47 km iki Puketo oro uosto, 500 m iki paplūdimio (per kelią). 
Viešbutis pastatytas 1982 metais. 4-ių aukštų viešbučio kompleksuose yra 
180 numerių: 46 Superior tipo numeriai (maks. 2 asm., 27 kv. m), 79 deluxe 
Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 30 kv. m), 41 Premier Room tipo numeris 
(maks. 2+1 asm., 38 kv. m), Premier Pool Access, one Bedroom Suite, Banyan 
Suite, Two Bedroom Suite, Grand Tamarind Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Gultai, skėčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 340 135. Faksas +(66 76) 340 146.

Interneto svetainė: www.tharapatong.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė 
(iki 60 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (nuo 
5 iki 12 metų)

Viešbutis: 45 km iki Puketo oro uosto, 35 km iki Patongo paplūdimio, 9 
km iki Puketo miesto centro, pietrytinėje salos dalyje, ant jūros kranto. 
Viešbutis pastatytas 1999 metais. 7-iuose viešbučio pastatuose yra 
75 numeriai: 40 deluxe-Garden View tipo numerių (maks. 2 asm., 28 
kv. m), 25 deluxe Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 31 kv. m), 9 
deluxe Beach Front tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 200 936. Faksas +(66 76) 200 334.

Interneto svetainė: www.novotelpanwa.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ SPA centras
 ♦ seifas 
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
bei valymo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt76



Naithonburi

Thavorn Palm Beach

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 61 km iki Puketo oro uosto, 12 km iki Patongo miesto 
centro, pietinėje Karon įlankos dalyje, 25 m iki paplūdimio (per kelią). 
Viešbutis pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 
metais. 2-jų ir 4-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 209 numeriai: 
60 standartinių numerių (maks. 2 asm., 28 kv. m), 141 deluxe tipo 
numeris (maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 6 Banbari Suites tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 56 kv. m), Coconut Suite, Chaba Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 396 090. Faksas +(66 76) 396 555.

Interneto svetainė: www.thavornpalmbeach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ grožio salonas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 460 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 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: 22 standartiniai Beach Road Wing tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 104 Superior Garden Wing tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 85 Superior Pool Wing tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 45 kv. m), deluxe Pool Wing, Suite Pool Wing, Mini 
Suite Garden Wing tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 318 777. Faksas +(66 76) 318 700.

Interneto svetainė: www.naithonburi.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Puketas
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Centara Karon Resort Phuket 

Centara Kata Resort Phuket

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 60 km iki Puketo oro uosto, šiaurinėje Karon paplūdimio dalyje, 
500 m iki paplūdimio (per kelią). Viešbutis pastatytas 1990 metais. 9-ių 
aukštų viešbučio pastatuose ir vasarnamiuose yra: 60 Superior tipo numerių 
(maks. 2+1 asm. 28 kv. m), 64 Superior ocean View tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 28 kv. m), 4 deluxe honeymoon tipo numeriai (maks. 2 asm., 37 kv. m), 
deluxe, deluxe Family Studio, Tropicale Premium, one Bedroom Cabana, Two 
Bedroom Cabana tipo numeriai. Viešbutyje yra numerių pritaikytų, žmonėms 
su negalia.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 396 200. Faksas +(66 76) 396 491.

Interneto svetainė: www.centarahotelsresorts.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 atvirai baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 64 km iki Puketo oro uosto, 15 km iki Patongo centro, šiaurinėje 
Kata paplūdimio dalyje, 500 m iki paplūdimio (per kelią). Viešbutis 
pastatytas 2002 metais. Viešbutį sudaro 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 158 numeriai: 86 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm. 30 
kv. m), 25 šeimyniniai deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 
43 šeimyniniai Suite tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 60 kv. m), 4 dviejų 
kambarių šeimyniniai Suite tipo numeriai (maks. 6+2 asm., 90 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 333 462. Faksas +(66 76) 370 300.

Interneto svetainė: www.centarahotelsresorts.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 atvirai baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 40 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ masažas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78



Karon Beach Resort & SPA

Kata Beach Resort & SPA (Phuket)

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 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), 110 deluxe tipo numerių (maks. 2+1 asm., 28 
kv. m), 7 Grand deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
Grand Pool Access, Junior Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 330 530. Faksas +(66 76) 330 128.

Interneto svetainė: www.katagroup.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ baras
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 280 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 61 km iki Puketo oro uosto, 13 km iki Patongo 
paplūdimio, pietinėje Karon įlankos dalyje, ant jūros kranto. 
Viešbutis pastatytas 1992 metais. Pastate yra 80 deluxe tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 27 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Gultai, skėčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 330 006. Faksas +(66 76) 330 529.

Interneto svetainė: www.katagroup.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Puketas
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Thavorn Beach Village & SPA

Thavorn Beach Bungalow

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 45 km iki Puketo oro uosto, šiaurinėje salos dalyje, Nakalay 
gyvenvietėje, 7 km iki Patongo centro. Viešbutis pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbučiui priklauso 120 vilų 
ir 75 vasarnamiai, kuriuose yra: 24 Pool Terrace Villa tipo numeriai (42 
kv. m), 24 Poolside Villa tipo numeriai (40 kv. m), 60 ocean View Villa tipo 
numerių (40,5 kv. m), 12 ocean View Suite tipo numerių (40,5 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, šalia koralai. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai ir rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 618 217. Faksas +(66 76) 618 231.

Interneto svetainė: www.thavornbeachvillage.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ paplūdimio futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
premonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 45 km iki Puketo oro uosto, vakarinėje salos dalyje. 
Viešbutis pastatytas 1996 metais. Viešbučio pastatus sudaro 3 
zonos, atitolusios nuo jūros, kuriose yra 75 vasarnamiai: 30 Sea 
View tipo vasarnamių (maks. 2 asm., 28 kv. m), 45 Garden View tipo 
vasarnamiai (maks. 2 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio, šalia koralų. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 618 217. Faksas +(66 76) 618 231.

Interneto svetainė: www.thavornbeachvillage.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai 
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia 

 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė 
(iki 300 asm.)

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės 

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt80



Amora Beach Resort

Royal Crown Phuket

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 48 km iki Puketo oro uosto, Patongo įlankoje, ant 
kalvos, 1 km iki jūros, trečioje viešbučių linijoje. Viešbutis 
pastatytas 1990 m., 1999 m. atidarytas „Palm Resort“ 
korpusas, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Dviejuose 
viešbučio pastatuose yra: 63 vasarnamiai (maks. 2+1 asm., 28 
kv. m), 154 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 340 975. Faksas +(66 76) 340 376.

Interneto svetainė: www.royalcrownphuket.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 22 km iki oro uosto, 21 km iki Patongo centro, ant jūros 
kranto. Viešbutis pastatytas 1999 metais. Viešbutį 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: nuosavas, smėlio. Skėčiai ir gultai – nemokamai.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 324 021. Faksas +(66 76) 324 243.

Interneto svetainė: www.amorahotels.com/phuket

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas/terasa
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje: 

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Puketas
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All Seasons Naiharn Phuket

ibis Phuket Kata

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 55 km iki Puketo oro uosto, 26 km iki Patongo įlankos centro, Nai 
harn įlankoje, pietinėje Puketo salos dalyje, per kelią iki jūros. Viešbutyje 
yra 154 numeriai: 88 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 24 kv. m), 
53 Superior tipo numeriai (maks. 2+2 asm. 26 kv. m), 5 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 31 kv. m), 2 Thai Sala tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 24 kv. m), 6 Superior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 48 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 289 333. Faksas +(66 76) 289 322.

Interneto svetainė: www.allseasons-naiharn-phuket.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 65 km iki Puketo oro uosto, 15 km iki Patongo paplūdimio, 
Kata yai paplūdimyje, 800 m iki jūros. Viešbutis pastatytas 2009 
metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra 258 numeriai: 250 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 21 kv. m), 8 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 34 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 363 488. Faksas +(66 76) 363 489.

Interneto svetainė: www.ibishotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 140 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt82



Baan Boa

Bamboo House

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai

Viešbutis: 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: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 398 264. Faksas +(66 76) 398 267.

Interneto svetainė: www.bamboohousephuket.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas

Viešbutis: 49 km iki Puketo oro uosto, pietinėje Patongo paplūdimio 
dalyje, 30 m iki paplūdimio, per kelią. Dviejuose 4-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra 63 numeriai: 16 standartinių numerių 
(maks. 2 asm., 20 kv. m), 41 Superior tipo numeris (maks. 2 asm., 22 
kv. m), 6 deluxe Sea View tipo numeriai (maks. 2 asm., 27 kv. m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Gultai, skėčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 292 869 72. Faksas +(66 76) 292 859.

Interneto svetainė: www.baanboaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas 

(pagal užklausimą)
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas

Puketas
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Hyton leelavadee Phuket

Karon Princess

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 49 km iki Puketo oro uosto, pietinėje Patongo 
paplūdimio dalyje, antroje viešbučių linijoje, 300 m iki paplūdimio. 
Viešbutyje yra 95 numeriai: 90 Superior tipo numerių (maks. 2+1 
asm., 38 kv. m), 6 Cottage tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m).

Paplūdimys: smėlio, miesto. Gultai, skėčiai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 292 091. Faksas +(66 76) 349 871.

Interneto svetainė: www.hytonleevadee.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas su 
sūkurine vonia

 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 61 km iki Puketo oro uosto, 11 km iki Patongo paplūdimio, 
šiaurinėje Karon paplūdimio dalyje, per kelią iki paplūdimio. Viešbutis 
pastatytas 2003 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 86 
numeriai: 41 Superior Garden View tipo numeris (maks. 2+1 asm., 36 
kv. m), 5 Superior-Semi Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. 
m), 35 deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), deluxe-Semi 
Sea View, Junior Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio, miesto. Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +(66 76) 286 484. Faksas +(66 76) 296 603.

Interneto svetainė: www.phuket-karonprincess.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Puketas
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Pasas ir kiti kelionės dokumentai

Prieš išvykdami poilsiauti įsitikinkite, kad turite visus reikiamus dokumentus, 
galiojančius užsienio kelionėms (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. 
Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu pasu. Tarnybinis 
pasas nėra tinkamas dokumentas vykti į poilsinę kelionę. Kai kuriais atvejais 
į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, 
su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar 
susitarimus. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybės, vizų ir kitų dokumentų 
galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių 
reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau kaip 
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.

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. Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti 
vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba 
asmens kodas, Lietuvos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės 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, 
asmens tapatybės kortelės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 
duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės 
organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, 
telefonas, fakso numeris, el. paštas).

Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) sutikimą vaikui 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 
kaip 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 
internetinėje 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 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos darbuotojų palydos 
paslauga. Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje: 
http://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.

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. Rekomenduojama įforminti vizas iš anksto, iki išvykimo iš Lietuvos. 
Išsamią informaciją apie Tailando vizų forminimą rasite adresu www.teztour.
lt/?lang=LTH&page=Pages/THAILAND/Visa.

Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Tailandą vizas galima įsigyti Lietuvoje, 
prieš išvykstant į kelionę arba atvykus į šalį. 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.teztour.lt, 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. 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.

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.

Daugiau informacijos apie skiepus galite rasti interneto svetainėje: 
http://www.saugikelione.lt/

Draudimas

Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą.
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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 internetinėse svetainėse, adresais: 
http://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 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 „Small Planet Airlines“, 
kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis 
ne daugiau kaip 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui 
(keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo 
bagažo ir galima vežtis 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. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi 
viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg.

Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti 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.

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 adresu 
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.

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 keleiviui 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 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 20 kg 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

Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su specialia 
dėže ne didesnė kaip 8 kg dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48cm x 
32cm x 29 cm;

• gyvūnai pervežami tik keleivių salone;

• skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo;

• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, 
naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius 
tokiam pervežimui skirtus narvus;

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt86
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• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo 
į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, 
bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;

• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek 
erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. 
Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti 
konteinerio viduje;

• nei UAB TEZ TOUR, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu/neįleidimu į šalį 
ir dėl to patirtų nuostolių; 

• Vilniaus oro uosto tarnybos, turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;

• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;

• gyvūno gabenimas apmokestinamas. Mokestis mokamas UAB TEZ TOUR 
atstovybėje oro uoste, prieš skrydį;

• UAB TEZ TOUR turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų.

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB TEZ TOUR aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. Gyvūno 
gabenimas galimas tik gavus UAB TEZ TOUR raštišką atsakymą - patvirtinimą.

Keleiviai gabenantys gyvūną, prieš registruojantis į skrydį, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB TEZ TOUR užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį (UAB TEZ TOUR atstovybėje Vilniaus oro uoste).

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 internetiniuose 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

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. Visada galite susisiekti su TEZ 
TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono numeriu, 
nurodytu kelionės dokumente ir/ar internetinėje svetainėje www.teztour.
lt. Šioje internetinėje svetainėje rasite ir kitus TEZ TOUR atstovų bei biurų 
kontaktinius duomenis. 

TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę).

Ekskursijos

TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informacija 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).

Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir 
toje pačioje šalyje gali skirtis.

Prašome atkreipti dėmesį, kad viešbučiai Tailande neturi oficialios žvaigždžių 
kategorijos, todėl tiek UAB TEZ TOUR internetinėje svetainėje www.teztour.lt, 
tiek viešbučių kataloge yra nurodytas subjektyvus UAB TEZ TOUR vertinimas 
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(atsižvelgiant į viešbučio vietą, įrengimo bei aptarnavimo kokybę ir pan.). 
UAB TEZ TOUR kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio 
pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos simboliu , tačiau 
šis žymėjimas neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje 
šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas. 
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.
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu ar    simboliu 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* iki 5*, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai 
bus iš 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 numeriai 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).

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.

Viešbučio para

Pagal tarptautines taisykles atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra nuo 
14 iki 18 val., išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs 
turite iki 12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų 
išvykimo iš viešbučio laikas yra vėlesnis, galbūt net po 24 valandos. Jei yra 
galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai 
reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.
 
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.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt88



Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems

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 ankstyvių 
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 išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio 
administracija, nei kelionių organizatorius 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 išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai

Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba vietinis. 
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. Vietinį 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

Ant jūros kranto
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 paplūdimį  šalia viešbučio, kadangi galimi atvejai, 
kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie kurios nėra 
paplūdimio. Kataloguose bei internetinėje svetainėje šie viešbučiai žymimi 
simboliu . 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 

89



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

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  paprastai  
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* viešbučiai juos gali organizuoti tik aukšto sezono metu 
(liepą – rugpjūtį). 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 
kelionių 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, nes 
tik tokiu atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. 
Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos 
vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui. 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. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB TEZ TOUR 
biurą Vilniuje. 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. 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.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt90



Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems

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*, 
rečiau 4* 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* 
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.

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 2 7165 126
E-mail: forguest@thailand.teztour.com 

LR ambasadorius Tailandui 
J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 236 2966
E-mail: sigute.jakstonyteurm.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“ tinklapyje www.teztour.lt.
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Simbolių paaiškinimaižemiau aprašyti simboliai - tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą.  Į visus papildomai iškilusius klausimus padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Ekonominė klasė“ – 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. 

“Viešbutis ant jūros kranto” viešbučio esančio ant jūros kranto 
teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet 
pažymėtina, kad gali būti: 

 kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada; 

 dalis teritorijos arba kai kurie viešbučio korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio (pirmoje linijoje); 

 viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės ir paplūdimį 
iškart prie viešbučio. Gali būti viešbutis, įkurtas ant uolos, ant jūros 
kranto, tačiau prie kurios nėra paplūdimio arba paplūdimys gali būti 
atokiau.

„Viešbutis tinkantis šeimoms“ - viešbutis savo paslaugų pasiūla bei 
apgyvendinimo tipų įvairove, orientuotas į šeimų su vaikais poilsį. 

„Vandens kalneliai“ – viešbučio teritorijoje yra vandens kalneliai. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtinguose viešbučiuose kalnelių 
dydis bei gausa skiriasi. 

„Viešbutis, esantis kurorto centre“ - tai viešbutis, nurodantis savo 
vietą kaip kurorto centre esančio arba nuo centro (centrinės zonos, 
promenados, diskotekos/barų gatvės) nutolęs ne daugiau kaip 1 km 
atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas centras, tad atstumas 
gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto centro arba iki kelių centrų.

„Viešbutis prabangiam poilsiui“ – viešbutis orientuotas į aukštą 
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Atkreipiame dėmesį, jog 
paprastai, kuo aukštesnė viešbučio kaina, tuo efektyviau išpildomi 
poilsiautojų lūkesčiai. 

„Aktyvios atostogos“ - tai viešbutis, kurio teritorijoje teikiamos 
paslaugos leidžia aktyviai ilsėtis: žaisti aktyvius žaidimus (lauko 
tenisas, golfas ir t.t), dalyvauti aktyviose pramoginėse programose. 

„Romantiškos, ramios atostogos“ - tai viešbutis, skirtas poroms, 
jaunavedžiams, jaukiam poilsiui romantiškoje ir/arba ramioje 
aplinkoje.

 

„Verslo klasė, konferencijos“ - tai viešbutis, orientuotas ir į „verslo 
žmogų“, gali būti skirtas konferencijų organizavimui, didesnių 
grupių apgyvendinimui, neturėti didelės teritorijos.
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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. Кatalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus 
internetiniame 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) 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.teztour.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 internetinius tinklapius, kur yra tokia 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.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. 

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% 
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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 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 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. 
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.teztour.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. 
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt

Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią 
pateikė viešbučiai iki 2012 metų birželio 1 dienos. 
Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt


