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Apie TEZ TOURApie TEZ TOURApie TEZ TOUR

Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KAlbA sKAičiAi 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KomforTAs, Kur beKeliAuTum 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite į 
įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 

pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

ATosTogų įspūdžiAi 
išlieKA ilgAm 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su 
delfinais Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės 

bučiuojamuose Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į 
flamenko sūkurį Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 

Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande 
ir aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti 

prie istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį 
Egiptą ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių 

kelionių sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir 
atradimų miestas Neapolis. Keliaukime kartu!
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Nuo durų iKi durų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros 

kelionės Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui 
pasitiksime ir nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui 

„Tez Tour“ turi atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų 
aptarnavimo skyrius veikia visą parą. 

įspūdiNgi TAilANdo KoNTrAsTAi
Pasivaikščiojimas laukinėse džiunglėse, mirgančios 

Bangkoko dangoraižių šviesos, mistinė šventyklų aura, 
senųjų papročių besilaikančios gentys bei vietinių 

turgaviečių šurmulys – tokias skirtingas patirtis atrasite 
tik keliaudami į Tailandą.

3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Didžiausia Tailando šventė – Songkran vandens festivalis, skirtas sutikti Naujuosius metus. Festivalio metu žmonės noriai taškosi 
vandeniu, nes tiki, kad tai atneš sėkmę kitais metais. Ne mažiau dalyvių sulaukia ir Puketo vegetarų šventė, kasmet vykstanti 
devintąjį kinų kalendoriaus mėnesį. Beje, Tailando vakarėliai skirti ne tik žmonėms. Vienas tokių yra Lopburi miesto festivalis – tikra 
vaisių ir maisto puota, paskutinį lapkričio savaitgalį rengiama miesto beždžionėms. O svarbiausia, kad kiekvieną šventę lydi tajų 
šypsenos – draugiškos ir spinduliuojančios gyvenimo džiaugsmą.

7 Tailando stebuklaiTOP 7

Tai vieta, kur susikerta Tailando, Laoso ir Birmos sienos. 
Paradoksalu, tačiau poetiškai skambantis pavadinimas siejamas 
su kriminaline vietos istorija. Kadaise čia klestėjo narkotikų 
prekyba ir vešėjo aguonų plantacijos, o už iš jų gaminamą opiumą 
buvo atsiskaitoma aukso luitais. Dabar apie praeitį primena tik 
Auksiniame trikampyje veikiantis opiumo muziejus.

Stebuklų Tailande ieškoti nereikia – jie tokie ryškūs ir magiški, kad suskaičiuoti iki septynių visai 
nesunku. Šįkart siūlome pasidairyti po laukines Tailando džiungles, įžengti į įspūdingiausias Budos 
šventyklas, išgirsti spalvingų turgaviečių šurmulį ir pasinerti į visuomet besišypsančių tajų genčių 
kasdienybę.

Egzotiškų pojūčių ir gamtos iššūkių ieškokite džiunglėse. 
Gyvybe alsuojantys plotai nustebins atradimais. Visų 
pirma, Tailandas – ko gero, idealiausia vieta pažinčiai 
su drambliais ir tigrais. Jei nepavyks sutikti jų laukinėje 
gamtoje, smalsuolius kviečia Karališkasis dramblių 
muziejus ir Ajutajos tigrų šventykla. O palepinti akis 
spalvingais reginiais leis gausybė natūraliai augančių 
orchidėjų – iš visų pasaulyje žinomų rūšių net 860 galite 
pamatyti būtent Tailande.

1LAUKINIS TAILANDAS

2 AUKSINIS TRIKAMPIS
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Tarp 65 milijonų Tailando gyventojų – net 23 kalnų gentimis vadinamos 
tautelės. Dauguma jų čia gyvena ne seniau kaip 200 metų ir yra 
įsikūrusios šalies šiaurėje: kalnuose bei derlinguose upių slėniuose. 
Didžiosios Tailando gentys stebina spalvinga apranga ir įdomiais 
papročiais: Eke genties moterys puošia galvas dailiais sidabro šalmais, 
nusagstytais metalo plokštelėmis ir spindinčiais karoliais, karenai 
didžiuojasi ilgakaklėmis moterimis, o mienai dėvi įmantriai išsiuvinėtas 
kelnes, kurioms išpuošti kartais prireikia kelerių metų!

7 Tailando stebuklai

Tailando gentys

Tailando prekiautojai neišrankūs – savo gėrybes praeiviams siūlo 
visur, kur tik randa vietos. Pavyzdžiui, ant vandens. Bankoke įsikūręs 
Damnoen Saduak – spalvingas turgus, kuriame netrūksta šviežių 
vaisių, daržovių, tailandietiškų skanėstų ir suvenyrų, o prekyba 
vyksta tiesiog iš valčių. Dar vienas įdomus pavyzdys – Maeklongo 
geležinkelio turgus. Taip vadinamas visai ne dėl to, kad įsikūręs šalia 
traukinių stoties – prekeivių prekystaliai išsidėstę tiesiog ant bėgių. 
Tiesa, šiais bėgiais kasdien važiuoja traukinys, o panorėjus apsipirkti 
galima net neišlipus iš vagono.

Wat Rong Khun, neoficialiai vadinama Baltą ja šventykla, yra 
tikras siurrealizmo perlas budistinėje Tailando panoramoje. 
Šventyklos stogus puošia angeliškos būtybės ir demonai, 
augaliniai ornamentai ir įmantrūs skeletai, o apie šventyklos 
link vedantį tiltelį kyšo šimtai baltų marmuro rankų, 
simbolizuojančių nepasiekiamą svajonę.
Wat Pho, arba Gulinčio Budos šventykla – seniausia Bankoke. 
Įspūdingo dydžio šventykla (jos plotas siekia net 20 ha!) 
stūkso šalia Karališkųjų rūmų, o ją garsina didinga 46 m ilgio 
ir 15 m aukščio auksu padengta gulinčio Budos statula. Wat 
Benchamabophit – moderni šventykla, dažniau vadinama 
Marmurine nei tikruoju savo vardu. Priežastis labai paprasta: 
per 50 bronzinių Budos statulų saugančios sienos pastatytos 
iš itališko Carrara marmuro. 

4TAJų 
TURGAVIETėS

7 KALNų GyVENTOJAI
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BUDOS NAMAI

Andamanų jūroje, netoli Puketo salos, tyvuliuoja 400 
kvadratinių kilometrų ploto lagūna su miškingomis šlapynėmis 
bei stalaktitų ir stalagmitų olomis. Prieš milijonus metų 
susiformavusių salų čia – net 42, o viena iš jų vadinama 
Džeimso Bondo vardu. Įlankos teritorija saugo beveik 90 
paukščių, per 80 žuvų ir keliolika žinduolių rūšių (tarp jų ir 
nykstančių) ir yra paskelbta nacionaliniu parku. O iš smaragdo 
žalumo vandens kyšančios kalkinės uolienos dėl savo 
bauginančių formų grožio įtrauktos net į Gineso rekordų knygą.

6 Phang nga

Tailando sventyklos

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

Nuo vandens 
iki traukinio begiu

Smaragdinis u utekis

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



Apie šalį

Tailandas
ŽavinTis konTrasTais

Norint aprėpti visus Tailando įvaizdžius kelių 
dienų tikrai nepakanka. Tai šalis, užburianti 

egzotika ir stebinanti kontrastais. Čia pat erdve 
dalinasi modernūs dangoraižiai ir senųjų papročių 

besilaikančios gentys, didingi šventyklų kompleksai 
ir egzotiški transvestitų pasirodymai, šiuolaikiški 

prekybos centrai, spalvingos tajų turgavietės ir 
laukinės gamtos stebuklai.
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įdomu
Tailando pavadinimas iš vietos kalbos verčiamas kaip 
„laisvųjų šalis“. Nenuostabu, juk tai vienintelė Pietryčių Azijos 
šalis, kurios nebuvo kolonizavę europiečiai.

Lagamine – lauktuvės
Šilkas. Akinamo grožio šilko audiniai ir batika 
išpuošta tekstilė, iš kurios vietos siuvėjai Jums
sukurs norimą drabužį ar aksesuarą per itin trumpą laiką. 

 Rinkdamiesi lauktuves 
atminkite, kad iš Tailando 
leidžiama vežtis ne viską: 
Budos atvaizdus (išskyrus 
mažas statulėles), antikvarinius 
daiktus, platinos ir egzotinių 
gyvūnų odos dirbinius teks 
palikti šalyje.

Skaičiuojantiems rekordus
Tailandas – vieta, kurioje saugoma didžiausia auksinė Budos 
statula, įrengta erdviausia krokodilų ferma, veikia įspūdingo 
dydžio restoranas ir aukščiausias Pietryčių Azijos viešbutis, 
pasivaikščioti kviečia ilgiausias kabantis tiltas, o gamtoje gyvena 
mažiausias planetos žinduolis – kiaulianosis šikšnosparnis, 
sveriantis vos kelis gramus.

Orų prognozė
Šaltojo sezono metu – tarp lapkričio ir vasario – Tailande vyrauja 
sausi ir turistinėms kelionėms itin palankūs orai: švelnus ir saulėtas 
klimatas idealiai tinka ilgiems pasivaikščiojimams ir pažintinėms 
ekskursijoms. Nuo gegužės iki rugsėjo šalį aplanko lietingasis 
periodas: liūtys tęsiasi po keletą valandų, o saulė žemę įkaitina iki 30 
laipsnių. Prasidėjus karštajam sezonui termometro rodyklė šokteli 
vidutiniškai iki 33 laipsnių ir kaitra poilsiautojus gena link paplūdimių.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 

skyriaus vadybininkė

Medžio dirbiniai. Rankų darbo mediniai drambliukai – ne tik 
Tailando simbolis, bet ir laimės talismanas.

Perlai.  Aukštos kokybės perlai auginami, renkami, apdorojami ir 
paruošiami papuošalų gamybai čia pat – Tailando perlų fermose. 

Kosmetika. Grožiui puoselėti – kokosų aliejus ir alavijų sultys, o 
masažams – patys įvairiausi tepalai.

Prieskoniai. Kalendrų šaknys ir lapai, citrinžolės, aitriųjų paprikų 
ankštys, kario pasta ir nam Pla žuvies padažas – tai dar ne visas 
sąrašas prieskonių, kuriuos verta parsivežti iš Tailando.

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



Tailando virtuvė

iš meilės 
maistui

Pikantiška ir aštru, gaivu ir egzotiška, pigu ir nepakartojamai skanu – Tailando virtuvė žada tikrą skonių 
įvairovę. Tačiau neišsigąskite: šalies kulinarai visuomet išlaiko harmoniją tarp ingredientų, o svarbiausias iš jų 

yra meilė maistui – jausmas, kurį Tailando gyventojai spinduliuoja tiek gamindami, tiek ragaudami.

Tailando virtuvė
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pieNAs Nuo pAlmĖs ViršūNĖs
Švelnaus skonio kokosų pienas ir grietinėlė – vieni svarbiausių 

Tailando virtuvės komponentų. Be jų neapsieina vietos 
kulinarų verdamos sriubos, jūrų gėrybių (krabų, omarų, 

krevečių ar langustų) troškiniai ir net mėsos patiekalai. O 
kartu su maltais pipirais, imbieru ir cinamono šaknimis kokosų 

pienas virsta daugelio mėgstamu padažu – kariu.

spAlVų ir AromATų pAsAulis
Tailandas turi kuo nustebinti aštrių skonių gurmanus – aitriųjų 

paprikų, kurias portugalų misionieriai į šalį atvežė dar VII 
amžiuje, šiandien Tailande auginama daugiau nei 10 rūšių. Be 
to, spalvomis ir aromatais čia vilioja daugybė kitų prieskonių: 
žuvis gaiviai kvepia ciberžolėmis, mėsa gardinama cinamonu, 

gaminant naudojamas unikalaus skonio imbieras galangal, 
kalendrų lapai, šaknys ir sėklos, švelniai rūgštūs tamarindai, 

citrininiai bazilikai ir auksaspalvis palmių cukrus.
NesAldūs sAldumYNAi

Norėdami kompensuoti pagrindinių patiekalų aštrumą, 
desertui Tailando gyventojai paprastai valgo lengvo skonio 

gardėsius su mažai cukraus: ryžių pudingą su grietinėle, 
tešloje apkeptus bananus su kokosų pienu ar švelnų sirupą 

su šviežiais vaisiais, kurių sezonas tęsiasi ištisus metus. 
Tailande jų tikrai nestinga: nuo tropinių mangų, ananasų ir 
ličių iki sultingų arbūzų, tiesiog gatvėje augančių bananų ir 

net egzotiškųjų durianų – sakoma, kad pragariškas šio vaisių 
karaliaus kvapas slepia dangiškai saldų skonį.

drąsiems rAgAuToJAms – 
deliKATesAi

Skruzdėlės su padažu, kepti tarakonai, prieskoniais apibarstyti 
žiogai ir traškūs kirminėliai – egzotiškas sąrašas, kurį galima 
rasti ir ant gatvės prekystalių, ir net restorano valgiaraštyje. 

Skamba egzotiškai, o ar skanu? Sužinosite tik paragavę. 
Sakoma, kad išdrįsusieji maloniai nustemba. 

ir mĖsos gurmANAms, ir 
VegeTArAms

Tailando kulinarai žino, kaip įtikti visiems. Tačiau laikosi vienos 
taisyklės: virti mėsos ir vegetarinius patiekalus tame pačiame 
puode – griežtai draudžiama. Vegetarams patiks sriubos, ryžių 
ir ryžių vermišelių patiekalai: Khao Phat – garuose virti ryžiai su 
žuvimi, krabais, kiaušiniais ir daržovėmis, Pad Thai – kepti ryžių 

makaronai su šparaginėmis pupelėmis, aitriaisiais pipirais ir 
žuvies padažu, ir Phla Kung – krevečių salotos su citrinžolėmis, 

kalendra, žaliosiomis citrinomis ir aitriųjų paprikų padažu. O 
pasiilgusiems mėsos: Tom Kha Kai – aštroka kokosų pieno sriuba 

su vištiena, grybais ir galangal imbieru, ir Khaep Mu – traškūs 
kiaulienos gabaliukai, pačirškinti riebaluose ir valgomi su nam 

Phrik num ar kitu tailandietišku mirkalu. 

 Jei nesate pratę prie itin aštraus maisto, 
Tailande rinkitės patiekalus su prierašu „May Phet” 
(neaštru). O jei vis dėlto pervertinsite jėgas ir išdrįsite 
maitintis kaip vietiniai, užuot susipylę visą stiklinę 
vandens, aštrumą gesinkite ryžiais.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

įdomu
Tajų virtuvėje galioja viena taisyklė – maistas turi 
įtikti akims, nosiai ir gomuriui.

9Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Jungtinis turas
intriguojanti pažintis su Tailando sostine 
ir poilsis pamėgtuose šalies kurortuose: 
Patajoje, Puketo ar samujo salose.

Puketas + Bankokas
Toldami nuo Bankoko pietų kryptimi, už 890 kilometrų išvysite 
salos krantus. Tai svetingas ir Europos keliautojų itin mėgstamas 
Puketas – tikra gamtos stebuklų buveinė. Keliaujant po salą 
prieš akis išnyra kilometrus besitęsiantys paplūdimiai ir skaidrus 
it stiklas pakrančių vanduo, miškų plotai virsta neįžengiamomis 
džiunglėmis, o vešlią žalumą keičia kokosų palmių ir kaučiuko 
plantacijos. 
Norinčių pažinti salos kultūrą ir religiją čia laukia dviejų Tailando 
vienuolių statulas sauganti šventykla Wat Chalong ir Wat Phra 
Thong, kurioje iki pusės palaidota Budos skulptūra. O paganyti akis 
vilioja saloje veikiančios perlų ir drugelių fermos.

Bankokas + Pataja
Apie 140 km į pietryčius nuo Bankoko išsidėstęs didžiausias 
Tailando kurortas, kuris niekada nemiega – Pataja. Naktį miesto 
gatvės atgyja, kviesdamos užsukti į parduotuves, barus ir 
pašėlti naktiniuose klubuose. Dieną pramogų taip pat apstu: 
paprakaituoti kviečia golfo laukai ir teniso aikštynai, o gaudyti vėją 
ir bangas – vandens slidės bei burlentės. Gamtos mylėtojų laukia 
dramblių ferma, tropinis botanikos sodas ir laukinės džiunglės, o 
smalsuolių – spalvingi transvestitų pasirodymai.
Tačiau Patajoje patiks ir norintiems tiesiog ramiai pailsėti. 
Šeimų laukia Jomtien ir naklua rajonai, kurių viešbučiai įsikūrę 
parko zonose, o visa infrastruktūra susitelkusi ties nuosavomis 
didelėmis teritorijomis su išėjimais į platų miesto paplūdimį.

Ekskursijos
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 Samujis + Bankokas
Turėsite progą aplankyti pačias įdomiausias Samujo salos 
vietas: Wat Phra Yai šventykloje išvysite 15 metrų aukščio Budos 
statulą – ji didžiausia visoje saloje. „Dieduko“ ir „Bobutės“ uolos 
nustebins forma, o kokosų plantacijos – neaprėpiamais plotais. 
Pakėlę akis pamatysite kokosų riešutus renkančias beždžiones, o 
nuvykę prie namuang krioklio – įspūdingas kaskadas.

Į jungtinio turo kainą įskaičiuota:
• skrydžių bilietai: Vilnius–Bankokas–Vilnius ir Bankokas–Puketas  / Samujis–Bankokas;
• pasitikimas oro uoste, pervežimai oro uostas–viešbutis–oro uostas;
• poilsis  pasirinktuose kurortų ir Bankoko viešbučiuose (11 nakvynių Pukete / Patajoje / 
Samujyje ir 2 nakvynės Bankoke);
• rusiškai kalbantis TEZ TOUR atstovas / gidas ekskursijų bei pervežimų metu.

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

įdomu
Bankokas – karštas, kunkuliuojantis 10 mln. gyventojų 
megapolis. Jei pavargsite nuo minios – užsukite 
atsikvėpti ir pasimėgauti ramybe į „Dusit“ parką.

 Bankoke gyvena apie 10 milijonų gyventojų. 
Tad didmiesčio chaoso ir veiklos čia tikrai netrūksta. 
Tailando kurortų kontekste šis miestas – tikras 
milžinas, stebinantis įmantriomis šventyklomis ir 
energingu gyvenimo ritmu. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

11Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Ekskursijos programa:
Pirmoji diena. Papusryčiavę keliausite pasidairyti po tikrą Tailando 
fermerio ūkį ir kokosų plantacijas. Plaukiojančiame turguje Damian 
Saduak galėsite įsigyti vietinių gėrybių, o karališkojoje baldų 
gamykloje apžiūrėti rankų darbo baldus iš tikmedžio. Po dienos 
įspūdžių lauks pietūs, o pasisotinus ekskursija tęsis toliau. Antroje 
dienos pusėje keliausite prie Kchao Pchun olos ir plauksite upe 
žemyn, įsitaisę ant plausto. Išvysite didingą Saiyok Yai krioklį, 
paragausite tailandietiškos arbatos, o po vakarienės linksmybės 
tęsis plūduriuojančioje diskotekoje.

Antroji diena. Dieną pradėsite prie Vadžiralongkorno užtvankos, 
pastatytos gražiame žmogaus rankomis sukurtame ežere. Vėliau 
žolininko krautuvėlėje susipažinsite su gydomosiomis žolelėmis, 
Chin Dat karštosiose versmėse lepinsitės gydomosiomis kūno ir 
sielos procedūromis, o nuvykę į dramblių kaimelį stebėsite šių 
draugiškų milžinų pasirodymą ir net galėsite pajodinėti. Prieš 
pietus aplankysite dar vieną krioklį – Sayiok noi, ir sugrįšite į 
Patają.

nuoTykiai Prie Kwai uPės

„Kwai Exotic“

      Prie Kwai upės organizuojamos 
ir kitos ekskursijų programos: 
vertinantiems kelionės ir 
apgyvendinimo komfortą 
rekomenduojame „Kwai Prestige“, 
o norintiems praleisti daugiau laiko 
prie krioklių ir pasilepinti radono 
voniomis – „Kwai Maximum“. 

Laukia nepamirštama dviejų dienų išvyka, kurios 
metu aplankysite žymiausias Kwai upės vietas, 
pajodinėsite drambliais ir susipažinsite su vietiniais 
gyventojais, o maloniai nuvargę nuo įspūdžių galėsite 
pailsėti viešbutyje ant vandens. 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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Diena budistinio grožio mieste
Laukia pažintis su Siamo karalystės palikimu. Iš karto po 
pusryčių keliausite į Bang Pa In – Tailando karaliaus rūmus, ilgą 
laiką buvusius Chakri dinastijos vasaros rezidencija. Čia gimė 
pirmasis Ajutajos karalius, kuris ir įkūrė šį miestą. Šiuo metu 
didžiuliame Bang Pa In rūmų komplekse su daugybe statinių 
priimami karališkosios šeimos svečiai bei rengiami pobūviai. 
Vėliau apžiūrėsite Wat Yai Chai Mongkol ir Wat Phra Mahathat 
šventyklų kompleksus. Pietausite plaukdami Čao Praja upe, o 
pasistiprinę tęsime šventųjų vietų lankymą. Išvysite Wat Si / 
Wat Phra Mongkhon Bophit šventyklų kompleksą ir Wat na Phra 
Meru šventyklą – vienintelį pastatą, išlikusį po 1767 m., kai 
mianmariečiai užėmė ir sudegino Ajutają.

Ajutaja
senosios karalysTės sosTinė 

Kadaise vadinta gražiausiu Pietryčių 
Azijos miestu, šiandien Ajutaja kruopščiai 
saugo praeities didybę liudijančius rūmų ir 
šventyklų griuvėsius. Atvykę čia panirsite 
į istorijos grožį ir prisiliesite prie statinių, 
išgyvenusių Siamo karalystės aukso erą.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

Vykdami į šią ekskursiją, 
pasirūpinkite tinkama 
apranga: vyrai turtų vilkėti 
marškinėlius ilgomis 
rankovėmis ir kelnes, o 
moterys – kelius dengiantį 
sijoną ir uždarą palaidinę.

13Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Kambodža, Angkor Wat
(2 dienų ekskursija)

khmerų imPerijos Pėdsakais

Praeities turtų ir šventųjų vietų paieškos atves į Kambodžos 
džiunglėse išsidėsčiusį miestą Angkorą. Didinga šventyklų 
architektūra, išlikę rūmai, vandens telkiniai ir sudėtingos kanalų 
sistemos iki šiol alsuoja Khmerų imperijos galybe.

1 diena. 
Įspūdžiai Kambodžoje 
• Anksti ryte vyksite link sienos su Kambodža. Kirtę ją apsistosite 
viešbutyje ir leisitės į ekskursiją: vyksite į Siem Reap miestą, 
garsėjantį senuoju prancūzų kvartalu, o Tonle Sap ežere aplankysite 
ant vandens plūduriuojantį kaimą – vietiniai čia tebegyvena 
plaukiojančiuose namukuose arba tiesiog laivuose. 
• Paskui keliausime į unikalią fermą, kurioje galėsite iš arti stebėti 
krokodilus ir drąsių dresuotojų pasirodymą.
• Pakeliui link viešbučio užsuksime į juvelyrikos dirbtuves ir 
suvenyrų parduotuvę, kurioje galėsite įsigyti ypatingo skonio 
robustos pupelių. 
• Po dienos įspūdžių mėgausitės vakariene restorane ir turėsite 
laisvo laiko poilsiui viešbutyje arba lauktuvių paieškoms 
naktiniame turguje.

2 diena. 
Angkor Wat šventykla
• Po pusryčių tęsime pažintį su istorinėmis Kambodžos vietomis. 
Aplankysime didingiausią ir geriausiai žinomą kultūros paminklą – 
Angkor šventyklų kompleksą. Jame pamatysite tris šventyklas: 
medžių ir vynuogynų džiunglėse skendinčią Ta Prohm, mįslingais 
akmenyje iškaltais veidais garsią Bayon ir, žinoma, senovės miesto 
perlą – angkor Wat.
• Grįžus į viešbutį lauks pietūs restorane, o po jų – viešnagė šilko 
manufaktūroje, šilko gavybos ir apdirbimo paslaptys bei kelionė 
atgal į Tailandą.

Tonle Sap, dar vadinamas „puikiuoju ežeru“, yra 
didžiausias gėlavandenis telkinys Pietryčių Azijoje.

įdomu
Į ekskursijos kainą įskaičiuota:
Kambodžos viza, apgyvendinimas viešbutyje, dveji 
pusryčiai, dveji pietūs, vakarienė, pervežimai ekskursijų 
metu, įėjimo bilietai ir rusiškai kalbančio gido paslaugos.
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Kinų muziejus
Paėjėję dar keletą kilometrų atsidursite prie muziejumi virtusio 
kinų vienuolyno, kuriame didybę demonstruoja dirbiniai iš 
bronzos – kinų epo perzonažai ir įvairius kovos pratimus 
vaizduojančios Šaolinio šventyklos karių skulptūros.

kuris sTebina
Tailandas,
Wat-Yan šventykla
30 kilometrų nuo Patajos yra vieta, kurią globoja Tailando 
karališkoji šeima. Čia, ant Khao Chi Chan kalno šlaito, 
saulėje tviska Sėdinčio Budos atvaizdas – 160 metrų 
aukščio kūrinys, sudėliotas iš gryno aukso plokštelių. 
Didingą kalną iš visų pusių juosia parkas su nedideliais 
ežerėliais – budistų pamėgta poilsio ir meditacijų vieta, 
kuri, kaip tikima, turi stebuklingųjų galių.

      Aplankę religines vietas 
ir pabuvoję ilgakaklių moterų 
kaime, pakeliui į viešbutį dar 
užsuksime į tailandietiško 
šilko muziejų. Šalia įsikūrusioje 
parduotuvėje galėsite įsigyti 
lauktuvių sau ir artimiesiems.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ilgakaklių moterų kaimas
Šiaurės Tailande, šalia sienos su Birma, įsikūrusi Karen gentis. 
Pasaulyje ją garsina genties moterys, tiksliau – ilgi jų kaklai, 
papuošti metalo žiedų eilėmis. Pirmąjį aukso spalvos žiedą 
mergaitei ant kaklo užmauna, kai jai sukanka penkeri. Kasmet 
žiedų daugėja, o ilgainiui moters kaklas išsitempia net iki 
keliasdešimties centimetrų. Kuo daugiau, tuo geriau – juk 
ilgakaklės moterys Karen gentyje yra grožio etalonas.

15Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Nuobodžiauti neteks
Sodo lankytojų laukia ne tik daugybė nuostabą keliančių augalų, bet ir specialios šou 
programos: tajų spektakliai ir kovų menų pasirodymai, tradicinės dainos ir šokiai. O 
jei manote, kad Jus sunku nustebinti, pasidairykite plačiau: čia pat laukia žaidžiantys 
futbolą, tapantys paveikslus bei masažą darantys drambliai!

2. Pažintis 
su krokodilais
Parko teritorijoje yra viena didžiausių krokodilų fermų visame 
pasaulyje. Šių pavojingų reptilijų dresuotojai pademonstruos savo 
meną bei gebėjimus. O pasibaigus pasirodymui patys drąsiausieji 
galės nusifotografuoti įsitaisę ant krokodilo nugaros.

3. „Gero miego“ fabrikas
Užsuksite į natūralaus latekso fabriką, kuris gamina pagalves, 
čiužinius bei viską, ko reikia ramiam ir sveikam miegui. O patikusius 
gaminius galėsite įsigyti. Argi nenorėtumėte parsivežti lauktuvių 
„gero miego“?

Nong Nooch

Kviečiame į užburiantį 
pasivaikščiojimą viename 
didžiausių Azijos tropinių sodų. 
Kone trečdalį teritorijos nong nooch 
sode užima didžiulė orchidėjų 
oranžerija. Tačiau, be įvairiaspalvių 
orchidėjų žiedų, čia galima išvysti 
ir kitų ne mažiau įspūdingų augalų 
rūšių: kaktusų, retų palmių ir net 
butelinį medį.

amŽinai ŽydinTis sodas

įdomu Botanikos sode sukaupta įspūdinga palmių 
kolekcija – joje net 800 rūšių ir 1200 veislių.

Trys Prisiminimai

Viena ekskursija –

1. Milijonus metų 
skaičiuojantis akmenų parkas
Ekskursijos metu apsilankysite įspūdingo grožio parko ansamblyje: 
pro akis slys tropinių augalų grožis, šimtamečių medžių didybė ir 
įmantriausių formų gigantiški akmenys, kuriems jau daugiau nei 
milijonas metų.
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Šou 
prasideda!

Kchao Kcheo

„Alcazar“
Įspūdingas šou traukia turistus iš viso pasaulio. Puikus 
teatralizuotas muzikinis pasirodymas su tradiciniais Tailando 
šokiais ir dainomis, originaliais sprendimais, įspūdingais 
kostiumais ir talentingais atlikėjais. 

„Tiffany“  
Unikali galimybė išvysti pasirodymą, kurio atlikėjų sąraše 
esama net tarptautinių grožio konkursų nugalėtojų. Viso 
vakaro metu emocijas kels moderni muzika, ryškiaspalviai 
kostiumai ir įspūdingos dekoracijos. Po šou programos galėsite 
nusifotografuoti su egzotiškos išvaizdos atlikėjais.

TransvesTiTų kabareTas

nacionalinis Parkas, 
Pilnas gyvybės

• Zoologijos sodas po atviru dangumi 
Siračia rajone, Kchao Kcheo nacionalinio parko teritorijoje, lankytojų 
laukia gyvybe alsuojantis zoologijos sodas. Čia erdve dalijasi 
daugiau nei 200 gyvūnų rūšių: važiuodami lankytojams skirtuose 
vagonėliuose išvysite lianomis šokinėjančias beždžiones ir didžiulę 
paukščių kolekciją, galėsite pamaitinti begemotus ir žirafas arba 
nusifotografuoti su zoologijos sodo pasididžiavimu – baltaisiais 
tigrais, kuriuos itin sunku pamatyti laukinėje gamtoje.

• Prieskonių sodas 
Prieskonių sode Jūsų lauks pietūs ir pasakojimas apie aromatingą 
prieskonių pasaulį. Išgirsite tailandietiškų prieskonių istoriją 
ir atrasite egzotinius aromatus, kurie įkvėps pasigaminti šios 
virtuvės patiekalų sugrįžus namo.

• Bičių ferma 
Vakarop keliausite į bičių fermą. Čia Jus pasitiks spalvingi aviliai, 
korių ir natūralaus medaus aromatas bei dūzgiančios darbštuolių 
bičių šeimynos.

17Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



bankokas
DiDžiAusiAs TAilANDe

Bankokas – ne tik šalies sostinė ir svarbiausias uostas. Tai erdvė, kurioje darniai „sugyvena“ 
senosios kultūros charizma ir šiuolaikinio didmiesčio ritmas.

Kurortas
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Kunkuliuojančios gatvės
Bankoko gatvėse gyvybės niekada netrūksta – debesis sklaido 
dangoraižiai, neoninėmis šviesomis spinduliuoja žemesni pastatai, 
čia pat sustatytuose vagonėliuose ir ant prekystalių čirškinamas 
maistas... Linksmintis kviečia klubai, barai ir restoranai, gatvėmis ir 
šaligatviais visomis kryptimis migruoja „tuktukai“, o tarp jų laviruoja 
pėsčiųjų pulkai.

Šventyklų miestas
Bankoke suskaičiuojama per 400 budistinių šventyklų. Iš ilgo 
sąrašo verta aplankyti bent keletą. Pavyzdžiui, Smaragdinio 
Budos šventykla saugo iš šio žalio brangakmenio iškaltą Budos 
statulą – Tailando žmonių sergėtoją ir tautos simbolį, prie kurio 
negali prisiartinti niekas, išskyrus karalių. O apžvelgti miestą iš 
aukščiau kviečia Aušros šventykla – už Čao Praja upės įsitaisiusi 
šventovė, iš kurios bokštų atsiveria Bankoko dangoraižių ir senųjų 
šventyklų panorama.

įdomu sostinės gyventojai Bankoką vadina Krung Thep – „angelų miestu“, o Čao Praja upės ir daugybės 
miestą išraizgiusių kanalų sužavėti turistai – „Rytų Venecija“. 

Ba
nk

ok
as
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Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

      Vienas labiausiai lankomų Bankoko objektų – Didieji 
karališkieji rūmai. Norint apžiūrėti viską, viešnagė šiame 
komplekse užtruks apie 3 valandas, o kad išvengtumėte 
nesusipratimų rekomenduoju laikytis tvarkos: turėti 
drabužių, dengiančių pečius ir kelius, ir jokiu būdu 
nesėdėti atsukus pėdas į Budą – vietos gyventojai tai 
palaikys rimtu įžeidimu.



THe suKOsOl BANGKOK

Numeriuose:
 ♦ internetas (LAN / Wi-Fi)
 ♦ vonia
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ chalatas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas (išskyrus Deluxe 
ir Siam Tower)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai (italų, japonų, kinų, 
tajų, Europos virtuvė)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ konferencijų salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ SPA centras („Lotus“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 28 km iki Bankoko oro uosto, 
Bankoko miesto centre, šalia prekybos centrų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais.  Viešbutį sudaro 
du pastatai: 23-jų Siam Tower ir 10-ies aukštų 
ayuthaya Wing, kuriuose yra 470 numerių: 370 
Deluxe tipo numerių (maks. 2 asm., 30 kv. m), 
44 Club Siam Deluxe tipo numeriai (miegamasis 
su svetainės zona, vienas kambarys, klubinės 
privilegijos, maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 22 
Family Room tipo numeriai (miegamasis su 
svetainės zona, dvi didelės lovos, maks. 2+2 
asm., 54 kv. m), 34 Club Siam Suite tipo numeriai 
(miegamasis su svetainės zona, klubinės 
privilegijos, maks. 2+2 asm., 76 kv. m). 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sukosolhotels.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.20



W BANGKOK

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ mini baras*
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ chalatas
 ♦ lygintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ SPA centras
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ seifas
 ♦ baras
 ♦ parduotuvė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*

VIEŠBUČIO VIETA: Bankoko centre, tarp dangoraižių, 
didelių prekybos centrų ir restoranų. Netoli tokių žymių 
šventyklų, kaip Karalių rūmai ir Didžiojo Budos šventykla. 
35 km iki Suvarnabhumi oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 31 aukšto pastatas, kuriame yra 403 numeriai: 
244 Wonderful Room tipo numeriai (41 kv. m, maks. 2+2 
asm.), 106 Spectacular Room tipo numeriai (41–43 kv. m, 
maks. 2+2 asm.), 19 Cool Corner Room tipo numerių 
(47 kv. m, Twin tipo lovos, maks. 2+2 asm.), 20 Studio 
Suite tipo numerių (64 kv. m, maks. 2+2 asm., sofa), 2 
Fantastic Suite tipo numeriai (84 kv. m, svetainė su sofa 
ir miegamasis be durų, maks. 2+2 asm.), 10 Marvelous 
Suite tipo numerių (84 kv. m, svetainė su sofa ir 
miegamasis be durų, maks. 2+2 asm.), 1 Wow Suite tipo 
numeris (miegamasis, didelė svetainė, sofa, 2 rašomieji 
stalai, baras, valgomojo zona, 188 kv. m, 2+2 asm.), 1 
Extreme Wow Suite tipo numeris (panoraminis vaizdas, 
miegamasis, svetainė, valgomasis, vonios kambarys 
su sūkurine vonia ir dušu, 215 kv. m, maks. 2+2 asm.). 
Atvykus imamas užstatas – 2000 batų už dieną.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.whotelbangkok.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 21Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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AMARi WATeRGATe

Numeriuose:
 ♦ telefonas (su autoatsakikliu)
 ♦ seifas 
 ♦ individualus ir centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ internetas (Wi-Fi / Lan)
 ♦ lygintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ radijas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras („Breeze“)
 ♦ 21 konferencijų salė (nuo 10 iki 
1000 asm.)

 ♦ 5 restoranai („Heichinrou“ – kinų 
virtuvė, „Cascade“ – tarptautinė 
virtuvė, užkandžiai, „The 
Promenade“ – tarptautinė virtuvė, 
„Thai on 4“ – tajų virtuvė, „Henry 
J. Beans“ – kepsniai ir meksikiečių 
virtuvė)

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ baras
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ paštas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ sauna 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ pirtis 

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Bankoko oro 
uosto, Bankoko miesto centre, prekybiniame 
Pratunam rajone. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais. 34-ių 
aukštų pastate yra 569 numeriai: 280 Deluxe 
tipo numerių (10–22 aukštai, maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), 192 Grand Deluxe tipo numeriai 
(23–30 aukštuose, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
69 Executive tipo numeriai (31–34 aukštuose, 
maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 20 Corner Suite tipo 
numerių (miegamasis su svetainės zona, maks. 
2+1 asm., 73 kv. m), 8 Executive Floor Suite tipo 
numeriai (miegamasis su svetainės zona, vonia 
su suūkurine vonia, maks. 2+1 asm., 77 kv. m), 
1 Presidential Suite tipo numeris (34 aukšte, 2 
Executive Suite tipo numeriai + svetainė, maks. 
4+2 asm., 239 kv. m). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amari.com/watergate

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ meniu vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.22
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AMARi BOuleVARD

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ šlepetės
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa (Superior, Deluxe 
Terrace)

 ♦ palydovinė ir kabelinė televizija
 ♦ CD / DVD grotuvas (išskyrus 
Superior)

 ♦ mini baras
 ♦ internetas (Wi-Fi / Lan)
 ♦ vonia
 ♦ IDD telefonas
 ♦ rašomasis stalas (Deluxe, Deluxe 
Terrace, Deluxe Corner)

 ♦ chalatas
 ♦ dušas (išskyrus Superior)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ baras (visą parą)
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 20 iki 
180 asm.)

 ♦ 2 restoranai (tajų ir tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 22 km iki Bankoko oro 
uosto, 2 km iki Bankoko miesto centro. 
VIEŠBUTIS: 25-ių aukštų viešbučio pastate 
yra 309 numeriai: 121 Superior tipo numeris 
(vaizdas į miestą, maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
138 Deluxe tipo numeriai (vaizdas į miestą 
arba baseiną, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 16 
Deluxe Terrace tipo numerių (vaizdas į miestą, 
didelė terasa, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 20 
Deluxe Corner tipo numerių (vaizdas į miestą, 
maks. 2+1 asm., 49 kv. m), 14 Junior Suite 
tipo numerių (vaizdas į miestą, svetainė, 
atskiras miegamasis, maks. 2+1 asm., 
66 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amari.com/boulevard

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 23Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ADRiATiC PAlACe BANGKOK

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ chalatas (tik Excellency ir Suite)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai (tajų, japonų, 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ baras
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ verslo centras
 ♦ seifas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Bankoko oro 
uosto, centrinėje Bankoko miesto dalyje, 
netoli prekybinio Pratunam rajono ir Central 
World Plaza. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 33-jų 
aukštų pastate yra 394 numeriai: 180 
Superior tipo numerių (maks. 2+1 asm., 40 
kv. m), 140 Deluxe tipo numerių (maks. 2+1 
asm., 50 kv. m), 20 Excellency tipo numerių 
(miegamasis ir svetainė, maks. 2+1 asm., 
55 kv. m), 30 One Bedroom Suite tipo numerių 
(miegamasis, svetainė su durimis, maks. 2+1 
asm., 70 kv. m), 24 Two Bedroom Suite tipo 
numeriai (svetainė, du miegamieji su durimis, 
maks. 4+2 asm., 120 kv. m). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
gultai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adriaticpalace.com/Bangkok/Home.php

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (uždarame baseine)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.24
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AVANi ATRiuM HOTel

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

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

 ♦ rašomasis stalas (Deluxe)
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės (išskyrus Superior)
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia
 ♦ chalatas (išskyrus Superior)
 ♦ sofa (Deluxe)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ Wi-Fi (Superior, Deluxe Room, 
Executive, Suite)

 ♦ lyginimo lenta
 ♦ seifas 
 ♦ lygintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 9 konferencijų salės (nuo 20 iki 340 
asm.)

 ♦ 3 restoranai (tarptautinė ir italų 
virtuvė)

 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ joga

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km ik Bankoko oro 
uosto, 3 km iki Bankoko miesto centro, 
15 min. automobiliu iki prekybos centrų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. 23-jų aukštų 
pastate yra 568 numeriai (visi su vaizdu į 
miestą ir kanalą): 261 Premier Room tipo 
numeris (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 28 Premier 
Corner Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 174 Deluxe Room tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 28 Deluxe Classic 
Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 51 Executive Room tipo numeris 
(maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 16 Corner Suite tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 6 Executive 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 84 kv. m), 
4 Grand Executive Room tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 129 kv. m).
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.avanihotels.com/atrium-bangkok

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu vaikams
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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150 kilometrų link pietryčių nuo Bankoko įsikūręs miestas garsėja atpalaiduojančia 
pakrančių atmosfera ir jaukių krautuvėlių gausa, nakties linksmybėmis ir jūrų gėrybėmis, kurios, 

sakoma, geriausios visame Tailande.

Kurortas

26
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      Nors ilgą laiką Pataja 
garsėjo kaip nesibaigiančių 
vakarėlių zona, paskutiniu 
metu kurorto valdžia vis 
labiau rūpinasi paplūdimių 
kokybe ir infrastruktūra, 
pritaikyta poilsiui su visa 
šeima.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Veiksmas prasideda dieną
Patajos paplūdimiai – pilni veiklos. Čia galėsite slysti pakrantės 
bangomis ant vandens slidžių, buriuoti, gaudyti vėją jėgos 
aitvarais, nardyti ar tiesiog smagiai svaidyti skraidančią lėkštę 
su kitais poilsiautojais.

Verta pamatyti:

… ir tęsiasi per naktį
Didžiausiame Tailando kurorte naktinėtojų laukia „go go“ šokėjų 
klubai ir alaus barai po atviru dangumi. Ir nors oficialiai barai 
ir naktinių linksmybių vietos oficialiai uždaromos 1 valandą 
nakties, dauguma jų tiesiog pritildo muziką ar sumažina 
apšvietimą ir lieka atviri visą parą. Pataja niekada nemiega, tad 
kurorto centre įsikūrusius viešbučius rekomenduojame tikriems 
linksmybių gerbėjams.

įdomu
Patajoje alaus mėgėjų laukia per 800 barų. 
Jei per vieną vakarą užsuktumėte tik į vieną, 
norint aplankyti visus prireiktų daugiau nei 
2 metų!

• Patajos povandeninį pasaulį – pasivaikščioti 
kiekvieną dieną veikiančiame akvariume įrengtu 
pėsčiųjų tuneliu ir pro skaidrias tunelio sienas 
išvysti tūkstančius jūros gyvūnų bei augalų rūšių.

• Saithip drugelių sodą – milžinišką 15 akrų 
(daugiau nei 60 000 kv. m) teritoriją, kurioje 
margais sparneliais plaka nesuskaičiuojami 
drugelių pulkai.

• Tiesos šventyklą – šis įmantriais drožiniais 
ir medžio skulptūromis puoštas pastatas – 
autentiškas khmerų architektūros pavyzdys, nuo 
pamatų iki pat dangų remiančių bokštų viršūnių 
pastatytas iš medžio.

27Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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sHeRATON PATTAYA ResORT

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ IDD telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ lygintuvas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ mini baras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ svarstyklės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ radijas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 7 konferencijų salės (nuo 20 iki 
50 asm.)

 ♦ verslo centras
 ♦ 2 restoranai („Infiniti“ – italų, 
„Elements“ – tarptautinė virtuvė)

 ♦ baras („Latitude“)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ seifas registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ golfo pamokos*
 ♦ treniruoklių salė (visą parą)

VIEŠBUČIO VIETA: 140 km iki Bankoko oro uosto, pietinėje 
Patajos kurorto dalyje, 4 km iki miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro keturi 3-jų 
ir 4-ių aukštų korpusai, dešimt 2-jų aukštų Pavilion pastatų ir dvi 
vilos. Viešbutyje yra 156 numeriai: 48 Garden View tipo numeriai 
(vaizdas į sodą, maks. 2+2 asm., 51 kv. m), 38 Ocean View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 51 kv. m), 8 Pool 
Terrace tipo numeriai (vaizdas į baseiną, terasa su gultais, maks. 
2+2 asm., 57 kv. m), 24 Deluxe Pavilion Garden View tipo numeriai 
(vaizdas į sodą, miegamasis su svetainės zona, maks. 2+2 asm., 
77 kv. m), 12 Family Garden View tipo numerių (vaizdas į sodą, dvi 
dvivietės lovos, maks. 2+2 asm., 51 kv. m), 8 Family Ocean View 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dvi dvivietės lovos, maks. 2+2 
asm., 51 kv. m), 10 Deluxe Pavilion Ocean View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, miegamasis su svetainės zona, maks. 2+2 asm., 
77 kv. m), 6 Deluxe Pavilion Ocean Front tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, miegamasis su svetainės zona, maks. 2+2 asm., 77 kv. m), 
1 Baan Sai Chol Villa tipo vila (su vaizdu į jūrą, privatus baseinas, 
miegamasis su svetainės zona, valgomojo zona, maks. 2+2 asm., 
125 kv. m), 1 Baan Sai nam Villa tipo vila (su vaizdu į jūrą, privatus 
baseinas, terasa su gultais, du miegamieji su durimis, 
svetainė su valgomojo zona, maks. 4+2 asm., 210 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: yra platforma (užpilta smėliu).
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sheraton.com/pattaya

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.28
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CAPe DARA ResORT

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ terasa (Deluxe Terrace Room)
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai (tarptautinė ir kinų 
virtuvė)

 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 16 iki 
500 asm.)

 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras („Luminous“)
 ♦ 2 barai („Twincle Pool Bar“, 
„Walala Beach Bar“, „Sphere 
Lounge“ ir „Dara Club“)

 ♦ 2 baseinai

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

 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 127 km iki Bankoko oro uosto, 1 km Patajos 
miesto centro, šiaurinėje Patajos dalyje, Dara paplūdimyje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. Viešbutį sudaro 25-ių aukštų 
pastas ir 3-jų aukštų korpusas. Viešbutyje yra 264 numeriai: 148 
Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 38–48 kv. m), 
22 Deluxe Corner tipo numeriai (vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 
38–43 kv. m), 36 Dara Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 
2+1 asm., 43–57 kv. m), 8 Deluxe Terrace Room tipo numeriai (vaizdas 
į jūrą, erdvi terasa, maks. 2+1 asm., 83–96 kv. m), 6 Junior Family tipo 
numeriai (vaizdas į jūrą, kampiniai numeriai, miegamasis ir svetainė, 
maks. 2+1 asm., 86 kv. m), 18 Dara Suite tipo numerių (vaizdas į jūrą, 
miegamasis su dviviete lova, svetainė, maks. 2+1 asm., 70–98 kv. 
m), 12 Dara Beachfront Room tipo numerių (su vaizdu į jūrą, sūkurinė 
vonia balkone, maks. 2+1 asm., 39–49 kv. m), 6 Dara Private Pool 
tipo numeriai (vaizdas į jūrą, pirmame aukšte, privatus baseinas, 
maks. 2+1 asm., 39–49 kv. m), 2 Family Suite tipo numeriai (vaizdas 
į jūrą, 2 miegamieji, maks. 3+2 asm., 123 kv. m), 5 Top Star Duplex 
tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 2 miegamieji, svetainė, maks. 4+2 asm., 
87–123 kv. m), 1 Top Star Compound tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 
valgomojo zona, svetainė, 5 miegamieji, privatus baseinas, tiesioginis 
išėjimas į paplūdimį, maks. 10+5 asm., 855 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, akmenuotas. 
PRIE BASEINO: paaplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.capedarapattaya.com

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 29Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



CeNTARA GRAND 
MiRAGe BeACH

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia
 ♦ CD / DVD grotuvas (tik Suite)
 ♦ dušas (Deluxe, Deluxe Ocean 
Facing, Deluxe Family, Deluxe 
Family Ocean Facing)

 ♦ paplūdimio krepšys
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras*
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas („Garden Zone“ su gultais ir 
vaikų žaidimų aikštele)

 ♦ 4 restoranai (tajų, kinų, italų ir 
Europos virtuvė)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 4 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ 12 vandens kalnelių
 ♦ 7 konferencijų salės (nuo 10 iki 
1200 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ joga*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ teniso kortas* (nuo 06:00 iki 
18:00)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, 2 km iki 
Patajos miesto centro, Wong amat paplūdimyje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. 18-os ir 19-os aukštų 
pastatų komplekse yra 555 numeriai: 166 Deluxe Ocean Facing 
(6–9 aukštuose, dvivietė lova, maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 
125 Deluxe Family Ocean Facing (5–9 aukštuose, maks. 2+2 
asm., 42 kv. m), 115 Premium Deluxe Ocean Facing (maks. 2+1 
asm., 42 kv. m), 24 SPa Deluxe Ocean Facing (dvivietė lova, 
maks. 2+1 asm., 42 kv. m, sūkurinė vonia balkone), 76 Club 
Mirage Ocean Facing (maks. 2+1 asm., 42 k. m), 21 Deluxe 
Ocean Facing Family Residence (2 miegamieji atskirti durimis: 
miegamasis ir vaikų kambarys, maks. 2+3 arba 3+3 asm., 
75 kv. m), 18 Club Mirage Suite–The Club (miegamasis su 
svetaine, maks. 2+2 asm., 84 kv. m), 5 Grand Mirage Duplex 
Suite–The Club (miegamais su svetainės zona pirmame 
aukšte, vaikų miegamasis su durimis antrame aukšte, 
maks. 4+4 asm., 130 kv. m), 1 Royal Suite–The Club (2 
miegamieji su durimis, svetainė su valgomojo zona, privatus 
baseinas 51 kv. m, maks. 4+4 asm., 197 kv. m) tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.centarahotelsresorts.com

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.30



PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

CeNTARA GRAND MODus 
ResORT PATTAYA

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ IDD telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ radijas
 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ SPA centras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ baidarės

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurinėje Patajos dalyje, Wong amat 
įlankos rajone, ant jūros kranto, 126 km iki Suvarnabhumi 
oro uosto, 3 km iki miesto centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
4 pastatai: Resident East, Resident West (7-ių aukštų) ir 
Resort East, Resort West (5-ių aukštų). Viešbutyje yra 250 
numerių: 60 Superior Room (maks. 2+1 asm., papildomos 
lovos nėra, 31 kv. m), 40 Deluxe Ocean View (su vaizdu į 
jūrą, maks. 2+1 asm., 41 kv. m), 16 Premium Deluxe Ocean 
View (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 10 
Deluxe Pool Access (su vaizdu į jūrą, tiesioginis išėjimas prie 
baseino, maks. 2+1 asm., 41 kv. m), 4 Premium Deluxe 
Pool access (su vaizdu į jūrą, tiesioginis išėjimas prie 
baseino, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 15 Deluxe One 
Bedroom Suite (su vaizdu į jūrą, svetainė su valgymo zona, 
miegamasis su dviviete lova, maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 
83 Premium Deluxe One Bedroom Suite (su vaizdu į jūrą, 
svetainė su valgymo zona, miegamasis su dviviete lova, 
atskiras dušas, maks. 2+2 asm., 55 kv. m), 22 Deluxe 
Family Residence tipų numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė 
su valgymo zona, miegamasis su dviviete lova, dviaukštė 
lova vaikams, maks. 2+3 asm., 104 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cgmp

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 31Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ lygintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas (tik Suite)
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ chalatas
 ♦ internetas (Lan, Wi-Fi)*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras („Royal Garden SPA“)
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ baras („Chilli Bar“, „Manao Bar“, 
„Relax Bar“, „Elephant Bar“)

 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 30 iki 
300 asm.)

 ♦ seifas
 ♦ verslo centras
 ♦ kavinė
 ♦ 2 restoranai (tarptautinė, tajų 
virtuvė)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ treniruoklių salė nemokamai
 ♦ golfo pamokos*
 ♦ tinklinis*

VIEŠBUČIO VIETA: 128 km iki Bankoko oro uosto, 
Patajos miesto centre, per kelią iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro du 
kompleksai: Main Building (10 aukštų) ir garden Wing 
(4 aukštai), kuriuose yra 298 numeriai: 203 Deluxe 
Premier Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 65 Deluxe Premier Sea 
View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 
38 kv. m), 25 Terrace Suite tipo numeriai (miegamasis 
su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 52 kv. m), 4 
One Bedroom Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su durimis, svetainė, maks. 2+2 asm., 
70 kv. m), 1 Presidential Suite tipo numeris (su vaizdu į 
jūrą, erdvi terasa, miegamasis su durimis, svetainė su 
nedidele virtuve, maks. 4+2 asm., 120 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marriott.com/pyxmc

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5
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PATTAYA MARRiOTT 
ResORT & sPA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės (išskyrus Deluxe)
 ♦ internetas* (kabelinis)
 ♦ IDD telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ kabelinė televizija

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

 Pramogos ir sportas:
 ♦ inklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro 
uosto, šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 4 km 
iki miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 
Dviejuose viešbučio korpusuose yra 249 
numeriai: 140 Deluxe Garden tipo numerių (su 
vaizdu į sodą, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 67 
Deluxe Sea View tipo numeriai (dalinis vaizdas 
į jūrą, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
11 Deluxe Pool Access tipo numerių 
(tiesioginis išėjimas į baseiną, maks. 
2+1 asm., 32 kv. m), 20 Junior Suite tipo 
numerių (su vaizdu į jūrą, miegamasis su 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
4 Executive Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, 2 miegamieji su durimis, vienas iš jų su 
svetainės zona, maks. 4+2 asm., 90 kv. m), 
1 Presidential Suite tipo numeris (terasa, 2 
miegamieji su durimis, svetainė, nedidelė 
virtuvė, maks. 4+1 asm., 198 kv. m). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gardencliffpattaya.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5
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GARDeN CliFF ResORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 33Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ IDD telefonas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ televizorius
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ baras
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 baseinai su sūkurine vonia
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 7 konferencijų salės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės

VIEŠBUČIO VIETA: šaurinėje Patajos 
įlankos dalyje, per kelią iki jūros, 124 km iki 
Suvarnabhumi oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du pastatai: 4-ių 
aukštų AMARI GARDEN PATTAyA 4* (numeriai 
be balkonų), pastatytas 1970 metais, ir naujas 
20-ies aukštų AMARI OCEAN PATTAyA 5* 
(numeriai su balkonais), pastatytas 2007 
metais. AMARI OCEAN PATTAyA viešbutyje 
yra 297 numeriai su vaizdu į jūrą ir balkonais: 
199 Deluxe Ocean View Room tipo numeriai 
(miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 
asm., 49 kv. m), 28 Executive Club Room tipo 
numeriai (miegamasis su svetainės zona, 
maks. 2+1 asm., 49 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amari.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ televizorius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ IDD telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 7 konferencijų salės
 ♦ verslo centras
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai su sūkurine vonia
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurinėje Patajos dalyje, 
per kelią iki jūros, 124 km iki Suvarnabhumi oro 
uosto. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du pastatai: 
1970 metais pastatytas 4-ių aukštų AMARI 
GARDEN PATTAyA 4* pastatas, kurio numeriai 
neturi balkonų, ir 2007 metais pastatytas 
20-ies aukštų AMARI OCEAN PATTAyA 5* 
pastatas su balkonais. Bendra teritorija – 
40 000 kv. m. Viešbutyje yra 226 amari garden 
Pattaya tipo numeriai su vaizdu į sodą: 139 
Superior garden tipo numeriai (be balkono, 
maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 56 Deluxe Garden 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amari.com

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4
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AMARi GARDeN PATTAYA

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Numeriuose:
 ♦ radijas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ IDD telefonas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ CD / DVD grotuvas (Deluxe 
Pavilion, garden Suite With 
Jacuzzi, Pool Villa Suite)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ SPA centras
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 30 iki 
120 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas („Horizon Sea View“ – 
tajų ir tarptautinė virtuvė)

 ♦ baras („Seaside“)
 ♦ verslo centras
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ seifas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

VIEŠBUČIO VIETA: 149 km iki Bankoko oro 
uosto, 20 km iki Patajos miesto centro, Jomtien 
pakrantėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. Viešbutį 
sudaro dviejų aukštų korpusai ir vilos, įrengtos 
tailandietišku stiliumi: 6 garden Boutique tipo 
numeriai (miegamasis su svetainės zona, maks. 
2+1 asm., 55 kv. m), 10 garden Villa tipo numerių 
(miegamasis su svetainės zona, terasa su gultais, 
maks. 2+1 asm., 80 kv. m), 16 Deluxe Pavilion tipo 
numerių (miegamasis su svetainės zona, terasa 
su gultais, maks. 2+1 asm., 120 kv. m), 6 garden 
Suite With Jacuzzi tipo numeriai (miegamasis su 
svetainės zona, terasa su gultais ir stalu, sūkurinė 
vonia terasoje, maks. 2+1 asm., 200 kv. m), 
16 Pool Villa Suite tipo numerių (baseinas, 
miegamasis su svetainės zona, terasa su gultais, 
maks. 2+1 asm., 200 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seasandsunpty.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4
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seA sAND suN ResORT & sPA

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(One Bedroom Pool Villa, Two 
Bedrooms Pool Villa)

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(Superior, Deluxe, Family Suite)

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (One Bedroom Pool Villa, 
Two Bedrooms Pool Villa)

 ♦ chalatas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 3 restoranai (tajų, Europos virtuvė, 
jūros gėrybės, grilis ir barbekiu)

 ♦ 3 baseinai
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 15 iki 
700 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

VIEŠBUČIO VIETA: 141 km iki Bankoko 
oro uosto, 15 km iki Patajos miesto centro, 
Jomtien paplūdimyje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Viešbutyje yra 277 numeriai su vaizdu į sodą 
ir baseiną: 228 Superior tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 42 kv. m), 36 Deluxe tipo numeriai 
(miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 
asm., 42 kv. m), 8 Family Suite tipo numeriai 
(miegamasis su durimis, svetainė su virtuve ir 
valgomojo zona, maks. 2+2 asm., 84 kv. m), 
4 One Bedroom Pool Villa tipo numeriai 
(miegamasis su durimis, svetainė, privatus 
baseinas, terasa su gultais, maks. 2+2 asm., 
128 kv. m), 1 Two Bedrooms Pool Villa tipo 
numeris (su vaizdu į jūrą, 2 aukštai, svetainė, 
2 miegamieji su durimis, privatus baseinas, 
terasa su gultais, maks. 2+2 asm., 203 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ravindraresort.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys (prie vaikų klubo)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė (prie vaikų klubo)
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
pietūs,  
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RAViNDRA BeACH 
ResORT&sPA

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 37Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ IDD telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai su sūkurine vonia
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 5 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Suvarnabhumi oro 
uosto, pietinėje Patajos dalyje, 4 km iki miesto 
centro, nedidelėje Kliv įlankoje, ant aukštos kalvos, 
200 m iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais. Viešbutį 
sudaro 4 pastatai, kuriuose yra 210 numerių. 7-ių 
aukštų COSy BEACH RESORT & SPA OCEAN 
WING 4* pastate yra 42 Deluxe tipo numeriai (su 
balkonu, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 127 Deluxe 
Side Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
40 kv. m, iš balkono kampinis vaizdas į jūrą), 
9 Deluxe Pool Access tipo numeriai (išėjimas į 
bendrą baseiną, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
10 Ocean Front tipo numerių (vaizdas į jūrą 
arba baseiną, maks. 2 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.cosybeachhotel.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4
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COsY BeACH HOTel 
OCeAN WiNG

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ seifas (išskyrus Standard)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas (išskyrus Standard)
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ chalatas (Deluxe, Excellency, Suite)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šlepetės (Deluxe, Excellency, Suite)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ seifas
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 80 iki 
500 asm.)

 ♦ baseinas
 ♦ 2 restoranai (tajų ir Europos 
virtuvė)

 ♦ baras
 ♦ SPA centras

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

VIEŠBUČIO VIETA: 134 km iki Bankoko oro uosto, 
5 km iki Patajos miesto centro, tarp Patajos miesto 
ir Jomtien palūdimio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais. 33-jų aukštų 
pastate yra 400 numerių: 68 Standard Room tipo 
numeriai (be balkono, maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
191 Superior Room tipo numeris (maks. 2+1 asm., 
36 kv. m), 109 Deluxe Room tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 52 kv. m), 
16 Excellency Room tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su svetainės zona, sūkurinė vonia 
balkone, maks. 2+2 asm., 60 kv. m), 8 Junior Suite 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis su 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., 80 kv. m), 
4 Two Bedroom Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
svetainė, 2 miegamieji su durimis, maks. 4+2 asm., 
101 kv. m), 4 Three Bedroom Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, svetainė, 3 miegamieji su durimis, 
maks. 6+3 asm., 198 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.adriaticpalace.com
Ekonominės klasės viešbutis

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4
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ADRiATiC PAlACe

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šlepetės (Suite tipo numeriuose)
 ♦ mini baras*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (Deluxe 
Ocean, Suite Ocean, Suite Tower tipo 
numeriuose)

 ♦ seifas registratūroje
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą (išskyrus garden Wing, 
Inn Wing)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ chalatas (Suite tipo numeriuose)
 ♦ telefonas
 ♦ vonia (Ocean Wing, Garden Wing)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kavinė
 ♦ bankomatas
 ♦ 4 restoranai (japonų, kinų, 
italų, tarptautinė virtuvė)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ 6 barai (+ karaokė baras)
 ♦ seifas
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 37 konferencijų salės (nuo 10 
iki 5000 asm.)

 ♦ 5 baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tenisas* (4 kortai, cementinė 
danga)

 ♦ skvošas* (8 kortai)
 ♦ badmintonas* (6 teniso kortai)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 140 km iki Bankoko oro uosto, 
13 km iki Patajos miesto centro, pietinėje Jomtien 
paplūdimio pakrantėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2012 metais. Viešbučio teritorijoje yra 
atskiri kompleksai, kuriuose yra 4000 numerių. 18-os 
aukštų pastate OCEAN WING 4* yra 1071 numeris:
Superior Room tipo numeriai (4–16 aukštuose, be 
vaizdo į jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Deluxe Room 
tipo numeriai (4–16 aukštuose, su kampiniu vaizdu į 
jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Super Deluxe Room tipo 
numeriai (3–4 aukštuose, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 
asm., 46 kv. m), Executive Room tipo numeriai 
(17 aukšte, su kampiniu vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 
36 kv. m), Sunset Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
svetainė, miegamasis su durimis, maks. 2+1 asm., 
38 kv. m), Family Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
svetainė, du miegamieji su durimis, maks. 4 asm., 
114 kv. m), grand Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
svetainė, trys miegamieji su durimis, maks. 6 asm., 
152 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ambassadorcityjomtien.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4AMBAssADOR CiTY JOMTieN 
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ palydovinė televizija, 
videokanalas*

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ IDD telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ radijas
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai (tajų, kinų, tarptautinė 
virtuvė, jūrų gėrybės)

 ♦ 3 barai
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ 2 baseinai su sūkurine vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 2 iki 300 
asm.)

 ♦ suvenyrų parduotuvė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ maisto gaminimo kursai* (tajų 
virtuvė)

 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (vakare*)
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro 
uosto, pietinėje Patajos miesto dalyje, pėsčiųjų 
gatvės Walking Street pabaigoje, per kelią nuo 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro dvylika 2-jų ir 5-ių aukštų pastatų, 
kuriuose yra 270 numerių: 178 Tropical Deluxe 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 38 kv. m), 
38 Deluxe Room tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 35 kv. m), 30 Executive Deluxe Room 
Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 15 Executive Deluxe 
Room Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 9 Deluxe Suite tipo 
numeriai (miegamasis, svetainė su valgomojo 
zona, maks. 4+1 asm., 98–124 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sukosolhotels.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ vonia
 ♦ IDD telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 20 iki 
400 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas
 ♦ 4 restoranai (tajų ir Europos 
virtuvė)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ atviras baseinas su sūkurine 
vonia

 ♦ baras
 ♦ verslo centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, 
šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 5 km iki miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 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 
(su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 65 Deluxe 
Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), 8 Mini Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba 
sodą, miegamasis su svetainės zona, balkonas, maks. 
2+1 asm., 48 kv. m), 4 Two Bedroom Royal Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė, 2 miegamieji, 
maks. 4+2 asm., 124 kv. m). Deluxe Bay Wing korpuse 
yra 84 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 
asm., 36 kv. m). Chalet vasarnamiuose yra 64 Standard 
Chalet Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, terasa, 
maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 20 garden Villa Room tipo 
numerių (su vaizdu į jūrą arba sodą, maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), 6 grand Chalet tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
maks. 2+1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (viešbutyje), 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gardenseaviewresort.com

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ seifas (Superior, Deluxe Main 
Wing, 15–16 aukštai)

 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ mini baras
 ♦ IDD telefonas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 2 barai
 ♦ 13 konferencijų salių (nuo 15 iki 
1000 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 restoranai (Europos, tajų, Azijos 
virtuvė)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ seifas
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ boulingas* (12 takelių)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ karaokė*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

VIEŠBUČIO VIETA: 132 km iki Bankoko oro uosto, 5 km 
iki Patajos miesto centro, Jomtien pakrantėje, per kelią 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 2 pastatai: 16 aukštų 
Palm Wing (pastatytas 1990 metais) ir Jomtien Wing 
(pastatytas 1998 metais). Pastatatai sujungti 
tarpusavyje, paskutinį kartą atnaujinti 2013 metais. 
Dviejuose viešbučio korpusuose yra 723 numeriai 
be balkonų. Main Wing korpuse yra: 228 Superior tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 31 kv. m), 
166 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 
asm., 33 kv. m), 4 Palm Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, svetainė, miegamasis su durimis, maks. 2+1 asm., 
67 kv. m). Jomtien Wing korpuse yra: 292 Superior tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 20 Deluxe tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 9 Mini Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, miegamasis su svetainės zona, 
maks. 2+1 asm., 45 kv. m),  4 Jomtien Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė, miegamasis 
su durimis, maks. 2+1 asm., 78 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.jomtien-palmbeach.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ šlepetės
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ skėtis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 4 restoranai (tajų, japonų ir 
Europos virtuvė)

 ♦ verslo centras
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 25 iki 
600 asm.)

 ♦ baseinas
 ♦ seifas
 ♦ 3 barai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ belaidis internetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas*

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, šiaurinėje 
Patajos miesto dalyje, 1 km iki miesto centro, Wong amat 
įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro 2 
pastatai. 16-os aukštų pagrindiniame Main Wing pastate yra 
594 numeriai: 284 Superior a tipo numeriai (arčiau jūros, su 
balkonu ir kampiniu vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 
284 Superior B tipo numeriai (toliau nuo jūros, su balkonu ir 
kampiniu vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 20 Junior 
Suite tipo numerių (kampinis vaizdas į jūrą, miegamasis 
su durimis, svetainė, maks. 2+1 asm., 72 kv. m), 4 Royal 
Suite tipo numeriai (kampinis vaizdas į jūrą, 2 miegamieji su 
durimis, svetainė, maks. 4+1 asm., 108 kv. m), 2 President 
Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis su durimis, 
svetainė, maks. 2+1 asm., 144 kv. m). 7-ių aukštų Deluxe 
Wing (Plus) pastate yra 76 numeriai: 47 Deluxe tipo numeriai 
(miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
12 Mini Suite tipo numerių (miegamasis su svetainės zona, 
maks. 2+1 asm., 60 kv. m), 17 Junior Suite tipo numerių 
(svetainė, miegamasis, maks. 2+1 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.longbeachgardenhotel.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia (išskyrus Sea Breeze, 
Sunset Junior)

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ sūkurinė vonia (išskyrus Bay 
View, Sea Breeze, Brook Side, 
Sunset Junior)

 ♦ chalatas
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ dušas (Sea Breeze, Sunset 
Junior; atskira dušinė 
atvirame ore „Beach 
Executive SPA“)

 ♦ terasa
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ lubinis ventiliatorius
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ seifas 
 ♦ CD / DVD grotuvas (diskų 
nuoma nemokamai, 
išskyrus Sea Breeze, Brook 
Side, Sunset Junior)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ biblioteka
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 2 konferencijų salės (vienas su 
vaizdu į jūrą, nuo 40 iki 200 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ seifas
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kavinė („Wanantara Spa“ – 
virtuvė, orientuota į sveiką 
mitybą ir svorio kontrolę)

 ♦ restoranas („Sunset Bay“ – 
tarptautinė, tajų, kinų virtuvė ir 
jūros produktai)

 ♦ 2 barai
 ♦ SPA centras („Wanantara“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortas (netoli nuo 
viešbučio)

 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ sauna 
 ♦ dviračiai 
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini golfas (1 duobutė)
 ♦ maisto gaminimo kursai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ futbolas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 147 km iki Bankoko oro uosto, 
apie 16 km iki Patajos miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015 metais. Viešbutį sudaro 53 kotedžai, apsupti sodo. 58-iose 
vilose ir vasarnamiuose yra: 3 Sunset Junior Cottage tipo numeriai 
(su vaizdu į sodą, terasa, maks. 2 asm., 24 kv. m), 10 Brook Side 
Cottage tipo numeriai (su vaizdu į sodą ir kanalą, miegamasis 
su svetainės zona, dušas su vonia po atviru dangumi, maks. 
2+1 asm., 45 kv. m), 22 Sea Breeze Cottage tipo numeriai (dalinis 
vaizdas į sodą arba jūrą, 100 m iki paplūdimio, miegamasis su 
svetainės zona, dušas arba vonia po atviru dangumi, terasa, maks. 
3 arba 2+1 asm., 42 kv. m), 12 Bay View Cottage tipo numerių 
(su vaizdu į jūrą, miegamasis su svetainės zona, didelė terasa, 
dušas ir vonia po atviru dangumi, maks. 3 arba 2+1 asm., 45 kv. 
m), 3 Serene garden SPa tipo numeriai (su vaizdu į sodą ir krioklį, 
miegamasis su svetainės zona, terasa, vonios kambarys su dušu, 
sūkurinė vonia, maks. 3 arba 2+1 asm., 67–70 kv. m), 
2 Beach Executive SPa Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė, 
miegamasis su durimis, terasa, vonios kambarys su sūkurine 
vonia, maks. 3 arba 2+1 asm., 82 kv. m), 6 Beach SPa Villa tipo 
numeriai (dviaukštė vila su vaizdu į jūrą, svetainė, virtuvės kampas, 
miegamasis, didelė terasa, sūkurinė vonia, maks. 4 arba 3+2 asm., 
90 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sunsetpark.co.th

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ dviračiai 
 ♦ meniu vaikams
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

45Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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GRAND JOMTieN PAlACe 3+ Pusryčiai, 
vakarienė

3+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(Main Building)

 ♦ individualus oro 
kondicionierius (grand Chalet 
Wing ir grand Cottage Wing)

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 10 iki 
150 asm.)

 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai (tajų ir tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 3 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*

VIEŠBUČIO VIETA: 134 km iki Bankoko oro uosto, 5 km iki 
Patajos miesto centro, centrinėje Jomtien pakrantės dalyje, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais. Viešbutį sudaro 14-
kos aukštų pagrindinis pastatas Tower Wing, du 3-jų aukštų 
korpusai grand Chalet Wing, trys 2-jų aukštų korpusai grand 
Cottage Wing. Tower Wing pastate yra 298 numeriai: 214 
Superior tipo numerių (dalinis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 
asm., 28 kv. m), 44 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 16 Top Deluxe tipo numerių 
(12–14 aukštuose, su vaizdu į jūrą, dvivietė lova, maks. 
2+1 asm., 30 kv. m), 16 Top Superior tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 28 asm.), 6 Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, miegamasis, svetainė su durimis, dvivietė lova, maks. 
2+1 asm., 60 kv. m). Dviejuose 3-jų aukštų grand Chalet 
Wing pastatuose yra 50 numerių: 40 Superior tipo numerių 
(su vaizdu į sodą, maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 10 Deluxe tipo 
numerių (su vaizdu į baseriną arba sodą, maks. 2+1 asm., 
40 kv. m). Trijuose 2-jų aukštų korpusuose grand Cottage 
Wing yra 12 Bungalow Room tipo numerių (su vaizdu į sodą, 
numeriai priešais bendrą baseiną, maks. 2+1 asm. 43 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandjomtienpalace.co.th

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 3 baseinai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

46



Pusryčiai, 
vakarienė3

Pusryčiai, 
vakarienė3
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COsY BeACH HOTel

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baras
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ restoranas (tajų, tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ konferencijų salė (nuo 100 iki 
800 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Numeriuose:
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ chalatas (išskyrus Superior)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ IDD telefonas
 ♦ šlepetės (išskyrus Superior)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

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

 ♦ sauna*
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro uosto, 3 km 
iki Patajos miesto centro, pietinėje kurorto dalyje, šalia 
Jomtien paplūdimio, 100 m iki paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. 8-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 319 numerių: 265 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 39 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 13 Junior tipo numerių 
(miegamasis su svetainės zona, maks. 2+2 asm., 
32 kv. m), 2 Family Suite tipo numeriai (2 miegamieji 
su durimis, maks. 4+2 asm., 66 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mountainbeach.co.th

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai su sūkurine vonia
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 5 iki 
400 asm.)

 ♦ 5 restoranai (tajų, kinų ir 
Europos virtuvė)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ SPA centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (grand Wing 
pastate)

 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 133 km iki Bankoko oro uosto, pietinėje 
Patajos miesto dalyje, 4 km iki miesto centro, ant aukšto jūros 
kranto, 200 m iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais. Viešbutį sudaro trys 
korpusai, kuriuose yra 210 numerių. 14-os aukštų Pool Wing 
korpuse yra 91 Superior Sea View tipo numeris (su vaizdu į 
jūrą, balkonas, maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 84 Superior tipo 
numeriai (su balkonu, maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 35 Mini Suite 
tipo numeriai (kampinis numeris su balkonu, maks. 2+2 asm., 
39 kv. m). 4-ių aukštų Cosy Wing korpuse yra 54 standartiniai 
R.O.H. numeriai (be balkono, maks. 2 asm., 23 kv. m), 6 Cosy 
Suite tipo numeriai (miegamasis su svetainės zona, be balkono, 
maks. 2+1 asm., 46 kv. m). 3-jų aukštų Pool Wing korpuse yra 
23 standartiniai R.O.H. numeriai (be balkono, maks. 2 asm., 
23 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cosybeachhotel.com

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas (išskyrus Cosy Wing, tik 
Grand Wing, Pool Wing ir Ocean 
Wing pastatuose)

 ♦ vonia (grand Wing)
 ♦ IDD telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ dušas (Pool Wing)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas (Cosy Wing)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą    

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

MOuNTAiN BeACH

47Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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CAesAR PAlACe 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 80 ir 250 
asm.)

 ♦ 2 restoranai (tajų ir tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ baras

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ vonia
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas (Deluxe)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(06:00–24:00)

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ Wi-Fi registratūroje*

VIEŠBUČIO VIETA: 127 km iki Bankoko oro uosto, 
Patajos miesto centre, antrojoje gatvėje, 500 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Building a (7-ių aukštų) ir 
Building B (8-ių aukštų) viešbučio korpusuose yra 
217 numerių: 188 Superior tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 24 kv. m), 25 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 24 kv. m), 2 Suite tipo numeriai (miegamasis ir 
svetainė, maks. 2+1 asm., 48 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio.  
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.caesarpattaya.net 
Ekonominės klasės viešbutis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (tajų ir tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ baras
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ verslo centras
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 60 iki 
250 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km iki Bankoko oro uosto, 
1 km iki Patajos miesto centro, Pietinėje Patajos 
miesto dalyje, 300 m iki pėsčiųjų gatvės 
Walking Street. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbučio dviejuose 
korpusuose Building a (7-ių aukštų) ir Building B (5-ių 
aukštų) yra 171 numeris be balkonų: 141 Superior 
tipo numeris (su vaizdu į sodą, maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), 28 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į 
baseiną, maks. 2+1 asm., 46 kv. m), 2 Suite tipo 
numeriai (vaizdas į sodą, miegamasis, svetainė, 
maks. 2+1 asm., 54 kv. m). Visi numeriai be balkonų.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio.  
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.camelotpattaya.net
Ekonominės klasės viešbutis

Numeriuose:
 ♦ seifas (Deluxe ir Suite)
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(06:00–24:00)

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini baras
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

CAMelOT HOTel Pusryčiai, 
vakarienė3

3 Pusryčiai, 
vakarienė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.48
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PRiMA VillA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens pramogų parkas*
 ♦ 2 barai
 ♦ 6 restoranai (vienas iš jų – 
besisukanti platforma su 
panoraminiu miesto vaizdu, 
54–55 aukštai)

 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 40 iki 
450 asm.)

 ♦ belaidis internetas

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ palydovinė televizija

Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ treniruoklių salė

VIEŠBUČIO VIETA: 132 km iki Bankoko oro uosto, 4 km į pietus nuo 
Patajos miesto centro, šiaurinėje Jomtien pakrantėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, 2013 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro du atskiri korpusai. 15-os aukštų pagrindiniame 
pastate yra 238 numeriai: 41 Standard tipo (maks. 2+1 asm., 
34 kv. m), 126 Superior tipo (kampinis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 
36 kv. m), 48 Deluxe tipo (tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 
36 kv. m), 23 Family Suite Two Bedroom–Family tipo (tiesioginis / 
dalinis vaizdas į jūrą, maks. 4+1 asm., 89 kv. m). 56-ių aukštų Tower 
Wing korpuse yra 457 numeriai su vaizdu į jūrą: 120 Standard tipo 
(maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 160 Superior tipo (maks. 2+1 asm., 
34 kv. m), 140 Deluxe tipo (maks. 2+1 asm., 34 kv. m), 39 Mini Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 51 kv. m) 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pattayapark.com 
Ekonominės klasės viešbutis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ restoranas (tajų ir tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ 2 baseinai

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

VIEŠBUČIO VIETA: 126 km nuo oro uosto, 3 km iki 
Patajos centro, šiaurinėje Patajos miesto dalyje, 
150 m iki jūros (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Naujas korpusas 
pastatytas 2014 m. Viešbutį sudaro trys korpusai, 
kuriuose yra 297 numeriai: 53 Pacific tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 28 kv. m), 219 Prima Deluxe tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 11 Pool access 
tipo numerių (išėjimas į baseiną, maks. 2 asm., 
28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.primavillahotel.com 
Ekonominės klasės viešbutis

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(07:00–22:30)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė ir kabelinė televizija
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

PATTAYA PARK Pusryčiai, 
vakarienė3

Pusryčiai, 
vakarienė3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 49Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



aTosTogos
TAilANDO sAlOse

Svajojantiems apie ramybę ar ištroškusiems pramogų, ieškantiems natūralios gamtos grožio ar 
įspūdingų žmogaus kūrinių, besidomintiems kultūra ar tiesiog norintiems praskaidrinti mintis – 

Tailando salose veiklos ir erdvės pakaks visiems.

Kurortas
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įdomu
Visų Tailandui priklausančių salų pavadinimuose 
yra žodis Koh – stebėtis neverta, juk tajų kalboje 
šios trys raidės reiškia salą.

Energija trykštantis Phi Phi 
salynas
Andamanų jūroje plūduriuojantį salyną sudaro daugybė 
salelių, tačiau išsilaipinti pavyks tik dviejose – Koh Phi Phi 
Lee ir Koh Phi Phi Don. Mat likusios salos tėra aukštai virš 
vandens kyšančios uolos. Magiškas šio salyno peizažas – 
baltutėlis smėlis, skaidrus vanduo ir ant uolų styrančios 
palmės – kadaise sužavėjo filmo „Paplūdimys“ kūrėjus, o 
dabar trykštančia energija vilioja turistus. Dieną praleidus 
prie vandens, nardant ar šokinėjant nuo uolų, vakarais 
visa gyvybė persikelia į naktinius klubus, barus ir pramogų 
centrus, o kavinėse muzika nutyla tik 2 valandą nakties.

Vandenyno gražuolė Koh Lanta
Vakarinėje salos pakrantėje susispietę paplūdimiai garsėja 
svetingais vasarnamiais, o smėlį skalaujančios bangos 
žada daug įspūdžių mėgstantiems panardyti: koralų rifus, 
rajas ir net banginius. Išnirus iš vandens įdomių vaizdų 
taip pat nestinga – spalvomis stebina tropikų augmenija, 
o amžiumi – senieji atogrąžų miškai. Vaišingi vietos 
gyventojai poilsiautojams čia siūlo paskanauti šviežių jūrų 
gėrybių, o patyrusios masažuotojų rankos – pasilepinti 
masažu.

Bankoko kaimynė Koh Si Chang
Vos pora valandų besimėgaujant saule laivo denyje ir Jūs jau – Koh 
Si Chang saloje. Pabėgti nuo miesto šurmulio į mažyčius žvejų 
kaimelius ir nuostabius salos paplūdimius, panardyti nepaprastai 
skaidriame vandenyje, pasimėgauti visiška ramybe ir supančia gamta 
čia labai mėgsta paties Bankoko gyventojai. O tai – bene geriausia 
rekomendacija keliaujantiems. 

Koh Tao – Vėžlių sala
Nė dviejų tūkstančių gyventojų neturinti sala, kurią 
pėsčiomis apeiti galima vos per porą dienų. Tačiau 
maršrutas bus nelygus – kalvų ir kalvelių salos reljefe 
gausu. Ištyrinėjus salos kraštovaizdį, verta apžiūrėti 
ir ją supančią jūrą. Sakoma, kad Koh Tao – geriausia 
vieta mokytis nardyti. O vėžlių salos pavadinimą ji gavo 
dėl netoliese plaukiojančių vėžlių. Galbūt tobulindami 
nardymo įgūdžius keletą sutiksite ir Jūs?
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Atostogų sezonas šioje saloje niekada nesibaigia, mat klimatas 
kinta mažai. Netgi lietingojo sezono metu, birželio–spalio 
mėnesiais, salą lepina saulėtos dienos ir maloni šiluma. 

Ką nuveikti Pukete?
•   Pasidairyti po senamiestį – vaikštinėdamas tarp budistų ir 
kinų šventyklų bei ornamentais išpuoštų pastatų pasijunti tarsi 
patekęs į kitą žemyną. Šį dvilypį jausmą kelia žavingas XVIII a. 
kinų ir portugalų architektūros derinys.
•   Aplankyti Didįjį Budą – pastatyti šią 45 metrų aukščio 
statulą kainavo 30 milijonų batų.
•   Nuplaukti į kaimyninį Phi Phi salyną – kai kurios salelės 
negyvenamos, o kitos net labai mėgstamos: ir turistų, ir 
Holivudo filmų kūrėjų.
•   Sudalyvauti „FantaSea“ šou programoje – šis įspūdingas 
reginys yra didžiausias teatro, šviesų ir spalvų pasirodymas 
Pukete.

Visada geras oras 

Puketas
krišTolinė sala 

Taip Puketo pavadinimas skambėtų išvertus iš tamilų 
kalbos. Tačiau žavi ne vien jis. Nepakartojamam Puketo 
grožiui, daugybei nepaprasto baltumo paplūdimių, 
ramių įlankų bei skaidriems Indijos vandenyno pakrančių 
vandenims negali atsispirti daugybė turistų. 

Kurortas
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Bang Po Beach
Maenam Beach

Bophut Beach

Bigbudha Beach

Choeng Mon 
Beach

Chaweng Beach

Lamai Beach

Hua Thanon

Bang Kao Bay
Thong Krut Bay

Taling Ngam Bay

Thong Yang

Bangmakham 
Beach

Na Thon

Chaweng Noi

Bang Po Beach
Maenam Beach

Bophut Beach

Bigbudha Beach

Choeng Mon 
Beach

Chaweng Beach

Lamai Beach

Hua Thanon

Bang Kao Bay
Thong Krut Bay

Taling Ngam Bay

Thong Yang

Bangmakham 
Beach

Na Thon

Chaweng Noi

Police Station

Police Both

Police Booth

Police

Samui Airport

Ban  Lamai

KOH SAMUIKOH SAMUI

Ban  Chaveng Noi

Ban  Bang Rak Ban Chaweng

Ban  Bang Ka

Ban  Saket

Ban  Taling Ngam

Ban  Lipa Yai

Ban  Thong Po
Ban  Thai

Ban  Harm

Ban  Po

Ban  Turian

Samujis – gamtos grožio ir ramybės sala. 
Praleisti laiką tyloje į Samujį atvyksta daugybė 
keliautojų, tačiau natūralaus salos žavesio 
neužgožia net vystoma turizmo industrija. 

Saloje taškydamiesi purslais ošia Wang Saotong, 
hin Lit ir namuang kriokliai, basas pėdas kutena 
balto smėlio paplūdimiai, akį traukia tropinių augalų 
žaluma ir įdomių formų uolos, o nardytojus – jūros 
koralų rifai.  
Be gamtos stebuklų, salą garsina ir didžiulė kokosų 
plantacija, kurioje riešutus renka visai ne tajai – čia 
darbuojasi beždžionės.

Vakaro linksmybėms duris atveria Samujo 
diskotekos, klubai ir alaus barai. O salos kavinės 
pripažįstamos vienomis geriausių visame Tailande. 
Netrūksta čia ir SPA paslaugas teikiančių bei 
tradicinį masažą atliekančių specialistų, tad po 
vakaro pramogų verta išbandyti gydančių vietinių 
rankų meistriškumą.

Gamtos grožio kerai

Samujis vakare 

samujis
reginių magija

įdomu samujyje gausu įvairiaus lygio viešbučių, 
tačiau vyrauja nedidukai kotedžai ir vieno 
aukšto vasarnamiai, mat salos įstatymai 
draudžia statyti pastatus, aukštesnius už 
saloje augančias palmes.
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Pusryčiai, 
vakarienė5DusiT lAGuNA (PHuKeT)

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ seifas*
 ♦ šlepetės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ internetas (+ Lan*)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ kavinė
 ♦ seifas
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 15 iki 
256 asm.)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baseinas
 ♦ biblioteka (ir videoteka)
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ 4 restoranai (tajų, italų ir 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ joga*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfas* (18 duobučių, ne 
viešbutyje)

 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ maisto gaminimo kursai* (tajų 
virtuvė)

 ♦ teniso inventorius*
 ♦ baidarės*
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ badmintonas (įrangos nuoma*)
 ♦ video žaidimai*
 ♦ bėgimo takelis (bėgiojimui po 
teritoriją)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 21 km iki Puketo oro uosto, 20 km iki 
Patongo paplūdimio, Bang-Tao paplūdimyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du 3-jų aukštų 
korpusai ir vilų kompleksas. Viešbučio pastatuose yra 252 
numeriai: 48 Deluxe Lagoon View tipo numeriai (vaizdas į 
lagūną, miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 
32 kv. m), 47 Deluxe Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 
32 kv. m), 90 Deluxe Ocean Front tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+1 asm., 
32 kv. m), 28 Dusit Club Room tipo numeriai (miegamasis su 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., 35 kv. m), 10 Landmark Suite 
tipo numerių (svetainė, miegamasis su durimis, 2 balkonai, 
2 televizoriai, maks. 2+1 asm., 64 kv. m), 2 Dusit Suite tipo 
numeriai (svetainė su valgomojo zona, miegamasis su 
durimis, 2 balkonai, 2 televizoriai, maks. 2+1 asm., 
72 kv. m). Vilose yra 21 Laguna Pool Villa ir 6 Ocean Front Pool 
Villa tipo vilos (1 aukšte – 2 miegamieji su durimis; 2 aukšte – 
svetainė su valgomojo zona ir virtuvė; 3 aukšte – baseinas; 
maks. 4 asm., 292 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dusit.com/dtlp

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Pusryčiai, 
vakarienė5JW MARRiOTT ResORT 

& sPA (PHuKeT)

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia / dušas (atskirai)
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ radijas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ Lan internetas*
 ♦ chalatas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 restoranai (tarptautinė, italų, 
tajų, japonų virtuvė, jūrų gėrybės 
ir kepsniai)

 ♦ seifas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ 5 barai
 ♦ biblioteka
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras („Mandara SPA“)
 ♦ 10 konferencijų salių (nuo 10 iki 
600 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ maisto gaminimo kursai* (tajų 
virtuvė)

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ joga 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ futbolas
 ♦ tinklinis
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Puketo oro uosto, 45 km iki 
Patongo miesto centro, Mao Khao paplūdimio pakrantėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate yra 
265 numeriai: 141 Deluxe Sala Garden View tipo numeris (su 
vaizdu į sodą, maks. 2+2 asm., 47 kv. m), 11 Deluxe Sala Pool 
Terrace tipo numerių (su vaizdu į baseiną, maks. 2+2 asm., 
47 kv.m, terasa 16 kv. m), 77 Deluxe Sala Terrace tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 47 kv. m, terasa 
16 kv. m), 22 Deluxe Sala Sea View tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, maks. 2+2 asm., 47 kv.m), 8 One Bedroom Suite 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis su svetainės 
zona, maks. 2+2 asm., 98 kv. m, terasa 71 kv. m), 4 One 
Bedroom Oceanfront Pool Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su svetainės zona, maks. 2+2 asm., 
98 kv. m, terasa 71 kv. m, privatus baseinas 18 kv.m), 1 Two 
Bedroom Oceanfront Pool Suite tipo numeris (su vaizdu į jūrą, 
2 miegamieji su durimis, svetainė, maks. 6 asm., 340 kv. m, 
terasa 305 kv. m, privatus baseinas 18 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.jwmarriottphuketresort.com

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu vaikams
 ♦ 3 baseinai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė5KATATHANi PHuKeT 

BeACH ResORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas (grand Suite ir 
Thani Suite)

 ♦ ventiliatorius (grand Suite)
 ♦ seifas 
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės
 ♦ sofa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ dušas (Buri Wing ir Thani Wing, 
išskyrus Two Bedroom Suite tipo 
numerius)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonia (Thani Wing)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 6 atviri baseinai
 ♦ biblioteka
 ♦ 6 barai
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 
15 iki 180 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ 6 restoranai (tarptautinė, 
italų, Viduržemio jūros ir 
tajų virtuvė)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ autobusas iki miesto 
centro, Patongo* 

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens polas
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ maisto gaminimo kursai* (tajų 
virtuvė)

 ♦ 2 treniruoklių salės
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Puketo oro uosto, 14 km iki 
Patongo miesto centro, Kata noi įlankoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutį sudaro dvi zonos: Thani Wing ir Bhuri Wing. 
Viešbutyje yra 479 numeriai. Thani Wing (penki sujungti 3-jų aukštų 
korpusai, įsikūrę netoli jūros) yra: 218 Junior Suite tipo numerių 
(vaizdas į jūrą, studija su trimis zonomis: didelis vonios kambarys, 
miegamasis, svetainės zona, maks. 2+1 asm., 
45–50 kv. m), 44 grand Suite tipo numeriai (vaizdas į jūrą, studija 
su trimis zonomis: didelis vonios kambarys, miegamasis, svetainės 
zona su valgomuoju, maks. 2+1 asm., 75 kv. m), 
44 Junior Suite Ocean Front tipo numeriai (vaizdas į jūrą, išsidėstę 
paplūdimyje, studija su trimis zonomis: didelis vonios kambarys, 
miegamasis, svetainės zona, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
1 Royal Thani Suite tipo numeris (vaizdas į jūrą, miegamasis, svetainė 
su valgomojo zona, sūkurinė vonia, maks. 2+1 asm., 100 kv. m), 
2 Two Bedroom Suite tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 2 miegamieji su 
balkonu ir vonios kambariu, svetainė su valgomojo zona, sūkurinė 
vonia, maks. 4 asm., 110 kv. m). Bhuri  Wing komplekse (trys 3-jų 
aukštų korpusas su baseinu, antroje linijoje, nuo jūros atskirti sodu 
ir keliu) yra: 30 Superior Room tipo numerių (maks. 2 asm., 32 kv. m), 
183 Deluxe Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 36–40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.katathani.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

* Už papildomą mokestį.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Pusryčiai, 
vakarienė5le MeRiDieN PHuKeT 

BeACH ResORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ atskiras dušas
 ♦ internetas* (Oceanfront 
Deluxe Suite, Grand Suite)

 ♦ šlepetės
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ seifas 
 ♦ radijas
 ♦ lygintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija (videokanalas*)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 3 barai
 ♦ verslo centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 30 iki 
980 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ 7 restoranai (tarptautinė, tajų, 
Azijos, italų, japonų virtuvė)

 ♦ belaidis internetas 

Pramogos ir sportas:
 ♦ joga 
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 
 ♦ biliardas 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ maisto gaminimo kursai* (tajų 
virtuvė)

 ♦ kanoja 
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje, kuris priklauso 
tretiesiems asmenims)

 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ skvošas (2 kortai)
 ♦ krepšinis 
 ♦ golfas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sauna

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 44 km iki Puketo oro uosto, 5 km iki 
Patongo miesto centro, vakarinėje Puketo salos dalyje, 
Karon paplūdimyje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro keturi 6-ių aukštų 
pastatai ir du korpusai. Viešbutyje yra 470 numerių: 154 
Deluxe Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 
2+1 asm., 31 kv. m + balkonas 6 kv. m), 168 Deluxe Pool 
View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, maks. 2+1 asm., 
31 kv. m + 6 kv. m), 94 Deluxe Ocean View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą ir baseiną, maks. 2+1 asm., 31 kv. m + balkonas 
7 kv. m), 34 Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba 
baseiną, miegamasis su svetainės zona, maks. 2 asm., 47 
kv. m + balkonas 12 kv. m), 6 Deluxe Terrace Suite (su vaizdu į 
jūrą ir baseiną, maks. 2 asm., 47 kv. m + terasa 58 kv. m), 8 
Oceanfront Deluxe Suite tipo numeriai (svetainė, miegamasis 
su durimis, maks. 2 asm., 65 kv. m + balkonas 63 kv. m), 6 
Oceanfront Grand Suite tipo numeriai (svetainė su valgomojo 
zona, 2 miegamieji, maks. 4+2 asm., 140 kv. m + 126 kv. m). 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia (Deluxe Garden 
View ir Deluxe Pool View tipo numeriai).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lemeridien.com/phuketbeachresort

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4KATA BeACH ResORT 

& sPA (PHuKeT)

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(06:30–23:00)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ kabelinė televizija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ 3 restoranai (tajų, italų, Azijos, 
tarptautinė virtuvė, kavinė)

 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 20 iki 
280 asm.)

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ seifas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 47 km iki Puketo oro uosto, 12 km 
iki Patongo pakrantės, nedideliame Kata Yai kaimelyje, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Trijuose 4-ių aukštų viešbučio 
korpusuose yra 275 numeriai: 134 Superior tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 97 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 20 Grand Deluxe tipo 
numerių (su vaizdu į sodą arba jūrą, maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), 20 grand Pool access tipo numerių (pirmame 
aukšte, tiesioginis išėjimas į baseiną, maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 4 Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
svetainė, miegamasis su durimis, maks. 2+1 asm., 
56 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.katagroup.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

58



Pu
ke

ta
s

PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Pusryčiai, 
vakarienė4CeNTARA KATA ResORT PHuKeT

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ chalatas (tik Suite)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(06:30–23:00)

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės (tik Suite)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ konferencijų salė (nuo 30 iki 40 
asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sūkurinė vonia (SPA centre)
 ♦ restoranas (tajų, azijos ir 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ seifas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ SPA centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ joga 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 47 km iki Puketo oro uosto, 12 km iki 
Patongo centro, šiaurinėje Kata paplūdimio dalyje, 500 m iki 
paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Viešbutį sudaro 1-o, 
2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 158 numeriai: 
74 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm. 30 kv. m), 37 
Family Deluxe tipo numeriai (dvi dvivietės lovos, maks. 2+2 
asm., 30 kv. m), 43 One Bedroom Family Suite tipo numeriai 
(miegamasis, svetainė su mini virtuve (mikrobangų krosnelė, 
skrudintuvas, viryklė) ir valgomojo zona, maks. 3+2 asm., 60 
kv. m), 4 Two Bedroom Family Suite tipo numeriai (svetainė su 
virtuve, mikrobangų krosnelė, skrudintuvas, 2 miegamieji, 
didelė lova, dvi atskiros lovos ir sofa, maks. 6+2 asm., 90 kv. 
m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.centarahotelsresorts.com/centara/ckt

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė4NOVOTel PHuKeT KARON 

BeACH ResORT AND sPA 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ IDD telefonas
 ♦ vonia
 ♦ chalatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė televizija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 46 km iki oro uosto, 8 km iki Patongo, 
Karono įlankoje, 100 m iki paplūdimio, per kelią iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Viešbutį sudaro šeši 
2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 224 numeriai su 
vaizdu į sodą: 48 standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 28 
kv. m), 45 Superior tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m), 
56 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 30 
Family tipo numerių (vienas kambarys, maks. 2+1 asm., 38 
kv. m), 20 Suite tipo numerių (miegamasis, svetainė, maks. 
2+2 asm., 52 kv. m), 16 Plunge Pool Suite tipo numerių 
(miegamasis, svetainė maks. 2+2 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.novotelphuketkaron.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė agal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė4NAiTHONBuRi

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ atskiras dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonia
 ♦ IDD telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 50 ir 400 
asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 2 atviri baseinai su sūkurine 
vonia

 ♦ 2 restoranai (tarptautinė ir tajų 
virtuvė)

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Puketo oro uosto, 29 km iki 
Patongo paplūdimio, šiaurės vakarinėje salos dalyje, per 
kelią iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
devyni korpusai: šeši 4-ių aukštų, du 5-ių aukštų ir vienas 
2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 438 numeriai: 
18 Standard Beach Road Wing tipo numerių (ne visi 
numeriai su balkonais, maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 153 
Superior R.O.H. tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 
239 Superior Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
maks. 2+2 asm., 45 kv. m), 28 Deluxe Pool View tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, pirmame aukšte, 
maks. 2+2 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.naithonburi.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė4THAVORN PAlM BeACH 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ IDD telefonas
 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ kavos/arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas (su gultais)
 ♦ terasa (1 aukšte)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 7 konferencijų salės (nuo 30 iki 
460 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 4 barai
 ♦ 4 restoranai (tarptautinė, tajų, 
italų virtuvė, jūros gėrybės)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 5 baseinai (atviri)
 ♦ seifas

Pramogos ir sportas:
 ♦ 2 saunos
 ♦ maisto gaminimo kursai (tajų 
virtuvė)*

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ skvošas*

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Puketo oro uosto, 11 km iki 
Patongo miesto centro, pietinėje Karon įlankos dalyje, 50 m 
iki paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių ir vienas 
2-jų aukštų pastatas, kuriuose yra 210 numerių: 20 Superior 
Garden View tipo numerių (maks. 2 asm., 28 kv. m + 6 kv. m 
balkonas); 167 Deluxe Room with Pool View tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 32 kv. m + 10 kv. m balkonas); 12 Junior 
Suite Pool View tipo numerių (maks. 2+2 asm., 48,87 kv. m, 
balkonas 10 kv. m); 10 One Bed Room Suite with Pool View tipo 
numerių (miegamasis su durimis, svetainė, maks. 2+2 asm., 
56 kv. m, balkonas 15 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.thavornpalmbeach.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ 4 skyriai vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Pusryčiai, 
vakarienė3HYTON leelAVADee PHuKeT

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ balkonas/terasa
 ♦ chalatas
 ♦ kavos/arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ dušas
 ♦ šlepetės
 ♦ IDD telefonas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ kabelinė televizija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
(atviras)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 restoranai (tajų ir tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ 2 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Puketo oro uosto, pietinėje 
kurorto dalyje, antroje viešbučių linijoje, 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro penki 2-jų aukštų 
pastatai ir šeši 1-o aukšto vasarnamiai, kuriuose yra 95 
numeriai (visi su vaizdu į sodą arba baseiną): 78 Superior 
tipo numerių (su vaizdu į sodą arba baseiną, maks. 2+1 
asm., 38 kv. m), 12 Deluxe tipo numerių (su vaizdu į baseiną, 
maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 5 Cottage tipo numeriai (su 
vaizdu į sodą arba baseiną, dvivietė lova, maks. 2 asm., 
30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hytonleelavadee.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė3KARON PRiNCess 

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas (išskyrus Superior)
 ♦ mini baras
 ♦ chalatas (išskyrus Superior)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas (tarptautinė ir tajų 
virtuvė)

 ♦ Wi-Fi*
 ♦ kirpykla
 ♦ baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna*

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Puketo oro uosto, 10 km 
iki Patongo paplūdimio, šiaurinėje Karon paplūdimio 
dalyje, per kelią iki paplūdimio. Netoliese yra parduotuvių, 
restoranų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Dviejuose 4-ių 
aukštų viešbučio pastatuose yra 86 numeriai: 41 Superior 
Garden View tipo numeris (su vaizdu į sodą, maks. 2+1 
asm., 36 kv. m), 5 Superior Semi Sea View tipo numeriai 
(dalinis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., 36 kv. m), 35 
Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 4 Deluxe 
Semi Seaview tipo numeriai (dalinis vaizdas į jūrą, maks. 
2+1 asm., 42 kv. m), 1 Junior suite tipo numeris (su vaizdu 
į jūrą, svetainė, miegamasis su durimis, dvivietė lova, 
maks. 2+2 asm., 72 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.phuket-karonprincess.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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PaTaja
KuRORTAs, KuRis Nesiilsi

Pusryčiai, 
vakarienė5BelMOND NAPAsAi KOH sAMui

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ ventiliatorius
 ♦ vonia
 ♦ dušas (tik garden Villa Suite, 
garden Villa Pool Suite, 
Beachfront Villa Suite ir 
Oceanfront Pool Residence)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ Wi-Fi
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ „iPod”

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 restoranai (tajų, 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ 2 barai
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ biblioteka (yra knygų rusų 
kalba)

 ♦ suvenyrų parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ joga*
 ♦ burlenčių sportas
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ golfas*
 ♦ pilatesas*
 ♦ tai či*
 ♦ baidarės
 ♦ badmintonas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ DVD filmų nuoma
 ♦ dviračiai (kalnų)
 ♦ vandens sporto priemonės 
(paplūdimyje)*

 ♦ tailando bokso pamokos*
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ paviršinis nardymas
 ♦ maisto gaminimo kursai*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Samujo oro uosto, šiaurinėje salos 
dalyje, Baan Por paplūdimyje, 14 km iki Chaweng paplūdimio, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 2011 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro 13 rezidencijų ir 54 vilos. Viešbutyje yra: 16 Sea 
View Hill Villa tipo numerių (su vaizdu į jūrą, ant kalvos, balkonas, 
62 kv. m), 18 Sea View Villa tipo numerių (su vaizdu į jūrą, balkonas, 
62 kv. m), 7 Beach Front Villa tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
balkonas,  62 kv. m), 7 garden Villa Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, sodas, 92 kv. m), 2 One Bedroom Private Pool Residence 
Oceanfront tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, tiesioginis praėjimas iki 
paplūdimio, miegamasis, svetainė, virtuvė su valgomojo zona, 
nedidelis privatus baseinas, 350 kv. m), 6 Two Bedroom Private 
Pool Residence Oceanfront tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, tiesioginis 
praėjimas iki paplūdimio, 2 miegamieji, svetainė, virtuvė su 
valgomojo zona, nedidelis privatus baseinas, 400 kv. m); 3 Three 
Bedroom Private Pool Residence Oceanfront  tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, tiesioginis praėjimas iki paplūdimio, 3 miegamieji, 
svetainė, virtuvė su valgomojo zona, nedidelis privatus baseinas 
su vaizdu į jūrą, 450 kv. m); 2 Four Bedroom Private Pool Residence 
Oceanfront tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, tiesioginis praėjimas iki 
paplūdimio, 4 miegamieji, svetainė, virtuvė su valgomojo zona, 
nedidelis privatus baseinas, 500 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.napasai.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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ResORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas (išskyrus Deluxe 
Ocean Facing)

 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ palydovinė ir kabelinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ lubinis ventiliatorius
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ CD / DVD grotuvas (išskyrus 
Deluxe Ocean Facing)

 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ biblioteka
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 restoranai (tarptautinė, 
tajų, japonų ir brazilų virtuvė)

 ♦ SPA centras
 ♦ 2 kavinės
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 10 
iki 250 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ joga (kasdien nuo 7:00 iki 07:45)
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ sauna
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ maisto gaminimo kursai (tajų 
virtuvė)*

 ♦ vandens sporto priemonės 
(paplūdimyje)*

 ♦ teniso pamokos*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki oro uosto, vakarinėje Samujo salos 
dalyje, Čavengo paplūdimio centre, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų, apsupti tropikų sodo 
pastatai, kuriuose yra 203 numeriai (visi su vaizdu į jūrą): 
112 Deluxe Ocean Facing tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), 55 Premium Deluxe Ocean Facing tipo numeriai 
(viršutiniame aukšte, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 22 Deluxe Pool 
Suite tipo numeriai (miegamasis su svetainės zona, dvivietė lova 
ir sofa, nedidelis baseinas 2 x 4 x 1 m, maks. 2+2 asm., 
60 kv. m), 7 One Bedroom Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras 
miegamasis, dvivietė lova, maks. 2+2 asm., 82 kv. m), 5 One 
Bedroom Premium Pool Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras 
miegamasis, dvivietė lova ir sofa, nedidelis baseinas 
2 x 4 x 1 m, klubo zonos privilegijos, maks. 2+2 asm., 118 kv. m), 
1 One Bedroom Grand Pool Suite tipo numeris (svetainė, uždaras 
miegamasis, dvivietė lova ir sofa, nedidelis baseinas 2 x 4 x 1 m, 
klubo zonos privilegijos, maks. 2+2 asm., 163 kv. m), 1 Royal 
Suite tipo numeris (svetainė su valgomuoju, uždaras miegamasis, 
dvivietė lova, klubo zonos privilegijos, maks. 2+2 asm., 
132 kv. m ). yra numeriai ir vilos nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ 
www.centarahotelsresorts.com/csbr/csbr_default.asp

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ IDD telefonas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ lubinis ventiliatorius
 ♦ chalatas
 ♦ seifas
 ♦ vonia / dušas (atskirai)
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 restoranai (tajų ir tarptautinė 
virtuvė, jūros gėrybės)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ Wi-Fi
 ♦ seifas
 ♦ sūkurinės vonia
 ♦ konferencijų salė (iki 45 ir 100 
asm.)

 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ DVD filmų nuoma
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ joga pagal atskirą užklausą*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės*

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Samujo oro uosto, šiaurinėje 
Samujo salos dalyje, Bo Phut pakrantėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro šeši 
skirtingo aukščio pastatai ir vilos. Vilos yra atskirai nuo 
korpuso. Viešbutyje yra 168 numeriai (su vaizdu į sodą): 
120 Deluxe tipo numerių (maks. 2+1 asm., 44–49 kv. m), 
2 Grand Deluxe tipo numeriai (miegamasis su svetainės 
zona, maks. 2+1 asm., 63–73 kv. m), 28 Villa tipo numeriai 
(miegamasis su svetainės zona, vonia ir dušas, nedidelis 
privatus baseinas, maks. 2+1 asm., 109 kv. m), 18 Pool Villa 
Suite tipo numeriai (miegamasis su svetainės zona, vonia ir 
dušas, nedidelis privatus baseinas, maks. 2+1 asm., 
109 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.bandarasamui.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ CD / DVD grotuvas*
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biblioteka
 ♦ 3 restoranai (tarptautinė, 
Viduržemio jūros ir tajų 
virtuvė)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 3 barai
 ♦ verslo centras
 ♦ Wi-Fi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ tailandietiškas masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ baidarės

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Samujo oro uosto, 2 km iki 
Chaweng paplūdimio, rytinėje salos dalyje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutyje yra 74 
numeriai ir vilos, kuriose yra 19 Cottage tipo numerių (su 
vaizdu į jūrą arba sodą, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 36 
Deluxe Balcony tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba sodą, 
miegamasis, didelis vonios kambarys, balkonas, maks. 
2+1 asm., 49–62 kv. m), 4 Ocean Pool Villa tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą arba sodą, miegamasis su svetainės zona, 
nedidelis baseinas, maks. 2+1 asm., 94 kv. m), 5 Beachfront 
Villa tipo numeriai (vaizadas į jūrą, miegamasis su durimis, 
svetainė, maks. 2+1 asm., 94 kv. m), 10 Suite Villa tipo 
numerių (su vaizdu į sodą arba jūrą, svetainė, miegamasis 
su durimis, terasa, maks. 2+1 asm., 75–90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.newstarresort.com

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia
 ♦ dušas (tik Villa)
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ CD / DVD grotuvas (išskyrus 
Superior)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ aptarnavimas numeriuose

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 16 iki 
140 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ 2 restoranai (tajų ir Europos 
virtuvė, jūros gėrybės)

 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas su sūkurine vonia 
(atviras)

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 2 km iki Samujo oro uosto, Samujo 
salos rytinėje dalyje, šiauriau Čavengo paplūdimio, 3 km iki 
centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutyje yra 113 numerių ir 
vilos: 21 Superior tipo numeris (vaizdas į sodą, maks. 2+1 
asm., 39 kv. m), 14 Deluxe Room tipo numerių (su vaizdu į 
sodą, maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 7 Deluxe Sea Facing tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 38 
nora tipo vilos (vaizdas į sodą, miegamasis su svetainės 
zona, maks. 2+1 asm., bendras teritorijos plotas 63 kv. m), 
10 Nora Ocean tipo vilų (su vaizdu į jūrą, miegamasis su 
svetainės zona, maks. 2+1 asm., bendras teritorijos plotas 
63 kv. m), 6 nora Tropical Suite tipo vilos (vaizdas į sodą, 
svetainė, uždaras miegamasis, sūkurinė vonia, maks. 2+1 
asm., 71 kv. m), 8 Pool Villa Suite tipo vilos (vaizdas į sodą, 
svetainė, uždaras miegamasis, baseinas 3,5 x 6 m, maks. 
2+1 asm., bendras teritorijos plotas 123 kv. m), 9 Beach 
Front Pool Villa Suite tipo vilos (su vaizdu į jūrą, svetainė, 
uždaras miegamasis, baseinas 3,5 x 6 m, maks. 2+1 asm., 
bendras teritorijos plotas 123 kv. m ), 3 New Nora Tropical 
Suite tipo vilos (su vaizdu į jūrą, svetainė,miegamasis su 
durimis, maks. 2+1 asm., 71 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.norabeachresort.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ chalatas (tik Beach Front, 
Suite)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ CD / DVD grotuvas (tik Suite)
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ dušas (išskyrus Beach Front)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 10 iki 
800 asm.)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ autobusas iki paplūdimio (iki 
Chaweng, pagal tvarkaraštį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai (tajų, kinų ir 
Europos virtuvė)

 ♦ 3 baseinai (atviri)

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės (paplūdimyje)

 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 6 km iki Samujo oro uosto, šiaurinėje salos 
dalyje, 7 km iki Chaweng paplūdimio, Bo Phut paplūdimyje, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais. Viešbutį sudaro šeši 3-jų 
aukštų pastatai ir vilos. Viešbutyje yra 148 numeriai: 32 Deluxe 
hotel Wing tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2 asm., 50 
kv. m), 53 Deluxe Royal Wing tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
maks. 2 asm., 50 kv. m), 12 Deluxe Royal Wing Triple tipo numerių 
(su vaizdu į baseiną, maks. 3 asm., 50 kv. m), 36 Villa tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2 asm., 47 kv. m), 1 President 
Suite tipo numeris (su vaizdu į jūrą, svetainė, 2 miegamieji su 
durimis, veranda, maks. 4 asm., 120 kv. m), 1 Royal Suite tipo 
numeris (su vaizdu į jūrą, svetainė, 2 miegamieji su durimis, 
valgomasis, veranda, maks. 4 asm., 176 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.samuipalmbeach.com

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas (tik Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ kavos / arbatos rinkinys (tik 
Grand Deluxe ir Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ vonia (tik Grand Deluxe ir 
Grand Deluxe Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ dušas (tik Grand Deluxe 
ir Grand Deluxe Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ mini baras
 ♦ IDD telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 2 restoranai (tajų ir Europos 
virtuvė)

 ♦ Wi-Fi*
 ♦ seifas

Pramogos ir sportas:
 ♦ tailandietiškas masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki Samujo oro uosto, 10 km iki 
Chaweng pakrantės, rytinėje Samujo salos dalyje, centrinėje Lamai 
paplūdimio dalyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 1-o ir 3-jų aukštų pastatai bei 
vasarnamiai. Viešbutyje yra 74 numeriai: 30 Superior Room / 
Mountain View tipo numerių (su vaizdu į kalnus, maks. 2+1 asm., 
20–24 kv. m); 5 Superior Bungalow / Garden View tipo numeriai 
(su vaizdu į sodą, maks. 2 asm., 20 kv. m), 24 Deluxe Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną arba jūrą, maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 
9 Grand Deluxe Sea View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną arba 
jūrą, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 2 Family Superior / Mountain View 
tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, dvivietė ir dvi vienvietės lovos, 
1 vonios kambarys, maks. 4 asm., 32 kv. m), 1 Family Suite / Sea 
View tipo numeris (su vaizdu į jūrą, 2 miegamieji su durimis, 1 
vonios kambarys, maks. 4 asm., 48 kv. m), 1 Grand Deluxe Suite / 
Sea View tipo numeris (su vaizdu į jūrą iš vieno balkono ir su vaizdu 
į baseiną iš kito balkono, miegamasis su svetainės zona, maks. 
2+1 asm., 36 kv. m), 2 Executive Suite / Sea View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, svetainė, miegamasis su durimis, maks. 2+1 asm., 
60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alohasamui.com
VIEŠBUČIO KATEGORIJA: 
Ekonominės klasės viešbutis

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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svarbi informacija keliaujantiems

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 kelionės metu, kelionės 
bilietus, draudimo polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens 
dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, 
kad kiekvienas keliaujantysis į Tailandą privalo turėti su savimi galiojantį 
pasą. Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu 
pasu, tarnybiniu pasu ar kelionės dokumentu. Įsitikinkite, kad Jūsų 
paso, vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, 
kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 
mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išankstinės informacijos 
kreipkitės į šalies migracijos tarnybas. Asmenims be pilietybės, turintys 
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės 
dokumentą, gali išvykti į Tailandą (būtina iš anksto atlikti vizos formalumus 
Tailando Karalystės konsulate Vilniuje) tik kelionės dokumento galiojimo 
metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne trumpiau 
kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos.
Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir 
apgyvendinimo viešbutyje dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių 
agentūros darbuotojai. Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra 
spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentų rinkinys išskiriamas 
į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 
prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. Praradus pasą ar kitus 
asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant 
informuoti TEZ TOUR atstovą.
Praradus pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo 
dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 
18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo 
ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo 
išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos 
diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas 
yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes 
negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu 
bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką 
užsienio šalyje apmoka pats turistas.

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. 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.pasienis.lt
ir www.migracija.lt. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies 
vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies 
ambasadą.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems iš Lietuvos, vizų 
išdavimo tvarka gali skirtis. Užsienio valstybių, neturinčių bevizio 
režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į 
kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) 
viza. Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Tailandą 
neleidžiama. Išsamiau www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. UAB „Tez 
Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, 
taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto 
atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do 
not have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination 
of visas for travel to the Republic of Lithuania, when purchasing a trip with 
departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple entry 
visa (Schengen or National visa), valid not less than the duration of the trip 
(detailed information you can find www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые 
приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из / в 
Литовскую Республику должны иметь многократную (национальную 
или шенгенскую) визу, сроком действия визы не менее 
продолжительности поездки/путёвки (подробную информацию 
можно получить www.migracija.lt).

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 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 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), 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, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas 
vyksta. Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio 
valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos 
skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio 
parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Daugiau 
informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto 
svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Finnair“
skrydžiuose.
Vaikai, kurių amžius yra nuo 5 iki 11 metų (imtinai), gali keliauti be
bendrovės „Finnair“ palydos šiais atvejais:
- bendrovės „Finnair“ Suomijos šalyje vykdomuose skrydžiuose su šeimos
- nariu, esančiu 12 metų amžiaus, arba su vaiko globėju, ne jaunesniu
kaip 16 metų amžiaus;
- tarptautiniuose bendrovės „Finnair“ skrydžiuose su šeimos nariu, ne
jaunesniu kaip 16 metų amžiaus, arba vaiko globėju, ne jaunesniu nei 18
metų amžiaus.
Palydos paslauga taip pat gali būti suteikiama paaugliams, kurių amžius
yra nuo 12 iki 17 metų, keliaujantiems vieniems. Vaikai iki 5 metų
amžiaus gali skristi bendrovės „Finnair“ skrydžiais, vykdomais Suomijos
šalyje, su šeimos nariu, ne jaunesniu kaip 16 metų amžiaus, arba vaiko
globėju, ne jaunesniu kaip 18 metų amžiaus. Tarptautiniuose bendrovės
skrydžiuose lydintis asmuo privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų
amžiaus.
Norint užsakyti bendrovės „Finnair“ palydos paslaugą įsigyjant iš anksto
organizuotą turistinę kelionę ar lėktuvo bilietą, privalu apie vaiko palydos
paslaugą pranešimą nusiųsti elektroniniu paštu avia@teztour.lt arba
informuoti aptarnaujančią kelionių agentūrą. Aviakompanijos „Finnair“
forma pildoma atvykus į oro uostą prieš skrydį. Daugiau informacijos
galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
Išlydintis asmuo oro uoste turės pateikti savo asmens tapatybę
įrodantį dokumentą bei išklausyti registracijos darbuotojų nurodymų.
Rekomenduojama atvykti į oro uostą gerokai prieš skrydį tam, kad būtų
pakankamai laiko dokumentams patikrinti. Vaiką pasitinkantis asmuo
privalo atvykti į oro uostą nurodytu skrydžio atvykimo laiku. Bendrovės
„Finnair“ vaiko palydos paslauga yra nemokama.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali
keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl
informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių
agentūrą.

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.
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Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti 
apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. 
Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. 
Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia 
skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl 
dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 savaitėms iki kelionės. 
Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, 
kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, 
sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Informaciją apie 
skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią 
valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro 
pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje www.ulac.lt (skiltis–
„Keliautojams“).

Draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis 
išsamiai susipažinti  dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, 
kurios draudimą įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam 
įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių 
nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso 
draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.

Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse www.vilnius-airport.lt, 
www.teztour.lt .
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt  ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją. 
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.
Nepasinaudojus bilietu skrydžiui į priekį automatiškai anuliuojamas 
bilietas skrydžiui atgal.

Bagažas
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Finnair“, kiekvienam 
keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis ne daugiau 
kaip 23 kg registruoto ir vieną vienetą 8 kg rankinio bagažo, kurio kraštinių 
matmenys yra ne didesni nei 56 x 45 x 25 cm. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų 
amžiaus) priklauso 23 kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima 
vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Rekomenduojama keleiviams vežtis tik 
kelionei būtiniausius daiktus. Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių 
daiktų, gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, 
komercinių ir asmens dokumentų ir pan.
Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt  ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią 
aviakompaniją.
Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už 
kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso 
nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt  ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią 
aviakompaniją. 
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus 
smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti 
pagal krovinių vežimo taisykles.
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles, 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 

krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt .  
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis.
„Finnair“ skrydžiams į Bankoką bagažo dingimo bei sugadinimo atvejais, 
ne vėliau kaip per 7 dienas nuo skrydžio dienos, būtina pranešti „Lost 
and Found“ tarnybai atvykimo oro uoste arba telefonais +358 10 389 
2000, +358 800 988 08 (darbo dienomis nuo 07:00 iki 21:00) bei el. 
paštu lostbaggage@finnair.com ir informuoti TEZ TOUR atstovą.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro 
uosto prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo apie 
bagažo vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas pranešimo apie sugadintą 
bagažą egzempliorių. Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 
1929-ųjų Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai 
ir papildymai bei kiti teisės 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. Prie pareiškimo turi 
būti pridėtas iš oro uosto prarasto bagažo skyriaus gautas dokumentas. 
Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / 
sugadinimo ir/ar nepateiktas bagažo dingimą/sugadinimą patvirtinantis 
dokumentas, gautas iš oro uosto bagažo skyriaus. Vežėjo atsakomybės 
ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje 
informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka 
aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti 
atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti 
ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi 
keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo 
alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, 
įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose keleivių ir vežimo 
sąlygose  nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma elgtis atsakingai 
ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už elgesio 
orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o 
oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius privalo atlyginti 
žalą padaręs keleivis.

Sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
- banglentė, 
- jėgos aitvaras, 
- vandens slidės, 
- nardymo įranga, 
- dviratis, 
- golfo reikmenys, 
- meškerė. 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas 
turi iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu avia@
teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. 
Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose kurių 
svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą 
įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus 
leistiną bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį.   
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar 
veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir 
dėl to patirtų nuostolių.

Gyvūnų gabenimas
Skrendant į / iš Bankoko gyvūnų gabenimas negalimas.
Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) 
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, leopardų, 

73Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



svarbi informacija keliaujantiems

europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų 
ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis 
ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės 
pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo 
nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji ikrai (ne daugiau 
kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti 
muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai 
vienam asmeniui).  
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant 
CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, 
grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje CITES 
leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau 
informacijos galite rasti interneto svetainėse www.am.lt, 
www.cust.lt, www.cites.org.

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

TEZ TOUR atstovai
Atvykus į šalį, Jus pasitiks UAB TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, 
suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio 
susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau 
informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu 
net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, kad gautumėte 
daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. 
Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite 
susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba 
bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto 
svetainėje www.teztour.lt .
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis.

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ 
TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią 
informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas 
organizuoja TEZ TOUR THAILAND. UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų 
užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant 
ekskursijas bei jas teikiančius subjektus.  

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali 
tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, 
prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai 
(Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro. UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių 
kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas 
(snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui 
toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, 
nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos 
dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio 
aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu 
„Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis 
neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 
viešbutis nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas 
HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio 
tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar 

vilomis.  
Viešbučiai Tailande neturi oficialios žvaigždžių kategorijos, todėl TEZ 
TOUR internetinėje svetainėje, viešbučių kataloge, turizmo paslaugų 
teikimo sutartyse yra nurodytas subjektyvus TEZ TOUR vertinimas 
(atsižvelgiant į viešbučio vietą, įrengimo bei aptarnavimo kokybę ir 
pan.)
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių apašymuose gali būti 
kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto tipo, viešbučių 
numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė 
gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba internetinėje svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei 
turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, 
baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų 
lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis 
aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose. 

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 
naujesne ir aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, 
pramogas bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto 
svetainėje www.teztour.lt. 

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). 
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė 
lova arba dvi atskiros viengulės lovos. 
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal 
kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį 
su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas 
ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai 
nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš 
nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui 
skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes 
praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai 
skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant jiems gali 
būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, 
sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už 
papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai 
mokesčio už jas neima). 
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali 
būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus 
baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių 
draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto 
atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti 
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atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias 
nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame 
tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje 
trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia 
nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. Visų UAB „Tez 
Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas galite rasti 
kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. Išsamios 
informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat 
teiraukitės kelionių agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių svetaines internete, tačiau 
informaciją šiose internetinėse viešbučių svetainėse skebia ir atnaujina 
viešbučio administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar 
kitose interneto svetainėse skelbiamą informaciją. Kai kurių viešbučių, 
apartamentų ar studijų administracija prašo palikti nustatyto dydžio 
užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo 
viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra 
padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu 
gali įvesti vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti 
susimokėti vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez 
Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios 
priimtus sprendimus.

Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir 
atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10–12 valandos. Tokia tvarka 
galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra 
ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei 
nuo 10 iki 12 val.
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už 
tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos 
nustatytą papildomą mokestį.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą 
iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą 
išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais 
pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais 
turistais. Įprastai turistus lydi TEZ TOUR atstovas. Vėliausiai dieną prieš 
skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio 
informaciniame segtuve, arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo 
apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. 
Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos autobusai ne 
visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar 
apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros 
vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti 
pėsčiomis. 
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. 
Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo 
oro uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis 
pervežimas autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus 
pervežimas mini autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – 
pervežimas pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.
 
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).
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra 

nustatytu laiku parinkti gėrimai.
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 gali gauti 
kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos 
alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.  

Pastaba: Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, 
pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio 
teikiamo AI (viskas įskaičiuota) 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 
suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai 
sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.

a la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali 
būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) 
arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio 
administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate 
vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių 
paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis 
tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis 
nustatoma 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.

Maitinimas lėktuve
Vykstant į Tailando kurortus su aviakompanija „Finnair“, maitinimas yra 
įskaičiuotas į kainą.

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.

Rekomendacijos dėl saugumo priemonių kelionės metu 
Visiems turistams rekomenduojame kelionės metu imtis visų būtinų 
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saugumo priemonių savo turto apsaugojimui nuo vagysčių – kelionės 
metu būti budriems ir atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant 
bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, 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. Viešbutyje nesant seifų, rekomenduojame vertingų 
daiktų, dokumentų bei pinigų nepalikti kambaryje ir laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti 
autobuse savo daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, 
nei kelionių organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros paliktus 
daiktus. Ekskursijų metu prašome vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti, ypač didelio susibūrimo 
vietose, nepalikti daiktų be priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti kelionių 
organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu 
telefono numeriu (jeigu esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto 
praradimo) bei kreiptis į policiją.

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 atsiskaitomaišvykimo dieną.

Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio 
administracijos nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis 
valandomis arba gali būti įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie 
sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir nepakakti. Individualų 
oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo 
nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai dažniausiai 
automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos 
nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. 
Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir 
pabaigą.

Elektros srovė
Įprastai viešbučiuose būna 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 
125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.
 
Vanduo
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamojo vandens 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  
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, 
kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo 
kito – 500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo 
bei statybų kurortuose gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, 
oro uosto ar kitų objektų.

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 gali 
būti, kad viešbutis įkurtas ant jūros kranto, tačiau ant uolos, prie kurios 
nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.  

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

Antra linija (nuo paplūdimio)  
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio 
gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ 
antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje 
nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmoje linijoje 
esančio viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Miesto / privatus paplūdimys
Paplūdimys – patogus ilsėtis, maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar 
kriauklelių) ruožas aukščiau atbrado nuolaidžiame jūros, ežero ar upės 
krante (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius). Kokio tipo 
paplūdimys yra prie viešbučio, nurodoma konkretaus viešbučio aprašyme. 
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad jūros dugnas gali būti akmenuotas, 
todėl rekomenduojame turėti specialią avalynę, skirtą maudymuisi.
Taip pat skiriami miesto ir privatūs paplūdimiai. Miesto paplūdimiu gali 
naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai kuriose šalyse 
(pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi paplūdimiai yra 
miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, tačiau už 
gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. 
Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada paplūdimio 
paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. 
Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri 
ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės 
organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų 
paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir 
savo nuožiūra  įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.  

Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja 
vaikams konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai 
vaikų klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę 
pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas 
nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vaikų 
klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 žvaigždučių viešbučiai juos gali 
organizuoti tik aukšto žiemos sezono metu. Kartais už vaikų klubą tenka 
mokėti papildomai. Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 
metų, tačiau kai kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 
iki 10 metų arba nuo 6 iki 12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto 
į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6 metų, nuo 7 iki 10 
metų 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, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, siūlome tiksliai savo 
pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės agentūros atstovams 
prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių 
statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, 
nei viešbučio administracija neatsako.     

Baseinas
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. 
Baseinuose leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio 
nustatytomis valandomis. Uždarųjų / atvirųjų baseinų šildymo tvarka 
ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio 
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administracijos nuožiūrai.

Pretenzijos
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi 
būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. 
Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos 
vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu 
atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 
būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas 
kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo 
kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir 
turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus 
ir / ar įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 
Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ 
biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija pateikiama el. 
paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio asmens (-ų) 
kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta ir nuskenuota 
bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame dėmesį į tai, 
kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos 
aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į 
pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami derybomis, 
o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų 
teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) 
arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 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 kainomis prekių ir paslaugų, 
kurias galima užsisakyti į kambarį. 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 (tai 
gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita 
miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna 
mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina 
nei vienam asmeniui DBL numeryje.
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis 
numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma 
vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-
lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna 
mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija numato, kad vaikas 
gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma 
žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children)  – numeris trims, įprastai su 
trimis atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, 
bet gali būti ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai 
dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 
lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų 
gali miegoti su suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio 
administracija savo nuožiūra.
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.
SGL+CHD (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris 
su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl 
vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, 
kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su 
suaugusiaisiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, 
pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-
lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
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 suaugusiaisiais. 
4PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia 
numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem 
atskiromis lovomis bei dar dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai dėl 
vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 4 lovos, bet 
dvi iš jų gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis–lova ar 
kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovos ar kitos 
miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos 
nuožiūra.

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run of The House) arba Promo – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į 
viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
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, ar tai yra vientisa erdvė be 
pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis 
numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas: 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – 
didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais 
atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai 
čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. 
Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir 
kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai. 
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai 
įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, 
jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, 
pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius 
neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 
procentų brangiau nei standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė 
vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai 
brangiau nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai 
neapsistoja. Šalia dažniausiai būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame 
numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei 
standartiniame. 
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali 
būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 
5 žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, 
klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio 
liokajaus paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama 
vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus 
brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo 
gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno 
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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 indų ir stalo įrankių. 

Vaizdas pro langą  
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba 
šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra 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 kaip  atskira 
rūšis.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Naudinga žinoti
TEZ TOUR THAILAND klientų aptarnavimo centras  

Pataja
+66 89 831 88 77 

Bankokas
+66 81 914 01 58

Puketas
+66 81 091 50 50 

Samujis
+66 87 1354440

El. paštas forguest@thailand.tez-tour.com

Lietuvos Respublikos garbės konsulė Tailande 
ponia Nualphan Lamsam 
Adresas: 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 
Tel. +662 665 4190 
Faks. +662 693 2057 
El. paštas: apichart.t@muangthaiinsurance.com
  
Pasibaigus konsulato darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis  
nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais  
skambinkite į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją  
telefonu +370 706 52444.
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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Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. 
Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.
tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama) 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 tai, kur vykstama, 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 interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios 
yra išvykstama). 
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 oficialias interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama).
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 vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą 
ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti 
telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu. 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 dokumentams įforminti.
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.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
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 likus 3 savaitėms 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, kurios 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 raštiško 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:

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 %

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. 
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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 ir (ar) kelionių pardavimo 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 28 EUR 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 57 EUR 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 trečiasis 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 jų 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. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, 
išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų 
galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. 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 daugeliu atvejų 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 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų 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 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra iš / į Lietuvą, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašydamas 
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, taip pat informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti su vaiku ar 
atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento telefonas ir kiti kontaktiniai duomenys bei 
kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama). 
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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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2016-05-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.
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