KAS JĀZINA PIRMS DOŠANĀS UZ TAIZEMI
- Vai uz Taizemi nepieciešama vīza?
- Jā, Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, lai iebrauktu Taizemē ir nepieciešama vīza.
- Ja uzturēšanās laiks Taizemē nepārsniedz 2 nedēļas, tad Taizemes vīzu var uztaisīt ierodoties
Bangkokas lidostā.
- Tomēr, lai nebūtu jāgaida rindās, kā dēļ varētu nokavēt transfēru, iesakām Taizemes vīzu
izgatavot jau Rīgā arī tiem, kam ceļojums plānots mazāk kā uz 2 nedēļām.
- Vīzas noformēšanai, mūsu birojā jāiesniedz pase, 2 krāsainas 3x4 cm fotogrāfijas un anketa.
- Vīzas cena – 55 EUR.
- Izgatavošanas laiks – 2 nedēļas.
- Vai pirms braukšanas uz Taizemi nepieciešams vakcinēties?
- Principā nē. Lielākā daļa tūristu brauc uz Taizemi bez iepriekšējas vakcinācijas, un
vakcinēšanās būtībā nav nepieciešama.
- BET – jūsu drošībai, lūdzu, precizējiet informāciju pie sava ģimenes ārsta vai infektoloģijas
centrā un pieņemiet lēmumu patstāvīgi. Tā ir jūsu veselība, un katram ir savi medicīnas
ieradumi, sava imunitāte un tml.
- Kādu naudu ņemt līdzi uz Taizemi?
- Taizemē apgrozībā ir Taizemes bati (THB). Jūs varat tos nopirkt Rīgā Tavex valūtas maiņas
punktos. www.tavex.lv
- Vai arī variet ņemt līdzi eiro, un uz batiem samainīt Taizemē. Vidējais kurss 1 EUR ~ 37-39
THB. Var mainīt lidostā, var pilsētā oficiālajos valūtas maiņas punktos. Salīdzinot ar maiņu
lidostā, pilsētā uz 100 EUR var ieekonomēt uz 1 alus pudeli vai 1 kg augļu. Banku darba laiks
parasti līdz 15:30, brīvdienās slēgts. Tāpēc ārpus darba laika iespējams, ka varēs samainīt valūtu
tikai viesnīcās par sliktāku kursu.
- Norēķināties var tikai Taizemes batos.
- Ja braucat uz salām, ņemiet vērā, ka tur ir ierobežotākas iespējas nekā Bangkokā. Piemēram,
Kočangā, Klong Prao – 1 bankas nodaļa.
- Vai Taizemē iespējams norēķināties ar karti un izņemt naudu no bankomāta?
- Jā. Taizemē iespējams gan norēķināties ar karti, gan izņemt naudu no bankomāta. Bet mēs
vienmēr iesakām daļu naudas paņemt līdzi skaidrā naudā, jo būs vietas, kur nevarēs izmantot
karti – nebūs bankomāts, nestrādās termināls un tml. Piemēram, ja gribēsiet pirkt ielas ēdienu,
kas ir ļoti garšīgs un kvalitatīvs vai tml. Bet principā bankomāti ir visur, arī uz salām. Par
komisiju precizējiet savā bankā. Bet parasti ap 4 – 5 EUR.
- Vai Taizemē jālieto saules aizsargkrēms?
- Obligāti! No pirmās dienas. Un pirmajās dienās ieteicams ar visaugstāko iespējamo SPF
aizsardzību. Tur ir pavisam cita saule, ļoti intensīva, un pat ja laiks izskatās apmācies, var
apdegt.
- Iesakām paņemt līdzi gan saules aizsargkrēmu, gan krēmu pēc sauļošanās saules apdegumiem,
ja tomēr nejauši pārsauļosieties.
- Saules aizsargkrēmu iespējams iegādāties arī uz vietas, bet tā kā iesakām to lietot jau no
pirmās dienas, tad ērtāk, ja līdzi ir savs.
- Ar ko pārvietoties Bangkokā?
- Bangkokā ir autobusi, pazemes un virszemes metro, bet tikpat izdevīgi un lēti ir pārvietoties ar
taksometru. Tikai obligāti pēc skaitītāja. Pat braucot no lidostas uz centru, ja pašiem jāmaksā
par maksas ceļu, tas ir salīdzinoši ļoti lēti.
- Pirms brauciena norādiet vadītājam, ka brauksiet pēc skaitītāja. Ja viņš negrib un piedāvā
braukt par noteiktu summu, ķeriet nākamo.
- Izmantojiet tikai oficiālos taksometrus, kas ir košās krāsās (rozā, zaļi, sarkani, lillā), un kam uz
jumta ir uzraksts “Taxi Meter”.
- Par iekāpšanu un pirmajiem 2 kilometriem cena ir 35 THB (nesatraucieties par tiem cipariem
skaitītājā), pēc tam cena par kilometru pieaug atkarībā no kilometrāžas, plus par stāvēšanu.
Sarežģīta aritmētika, bet nevajag satraukties. 1 brauciens pilsētā izmaksās 50 – 250 THB. 1.
variantā tie ir 5 km bez sastrēgumiem, 2. - cauri visai pilsētai, un ieskaitot kādus sastrēgumus.

- Ar ko vēl pārvietoties Bangkokā?
- No lidostas Suvarnabhumi līdz centram ceļš var izmaksāt ap 600 THB (ap 15 EUR).
- Bez taksometriem Bangkokā var izmantot tuk-tukus, kas tūristu vietās uz īsiem maršrutiem ir
izdevīgi un lēti. Tiaki nepiekrītiet bezmaksas ekskursijai, jo tad jūs var sākt vadāt pa veikaliem.
- Var braukt ar laivām, kur ir pieejamas. Ātri un lēti. Piemēram uz Karaļa pils kompleksu.
- Moto-taksis. Tāliem braucieniem padārgi. Un, hmm, varbūt nedaudz bīstami. Ja izbrauksiet ar
šo, tad jums ne no kā vairs nebūs bail.
- Kur paēst Taizemē, un cik tas maksā?
- Taizemē ēd ar dakšu un karoti, ar irbulīšiem tikai ķīniešu vai japāņu restorānos. Tāpat ir
pieejama arī Rietumeiropas virtuve. Ļoti plaša izvēle.
- Ar speciāliem pārtikas ratiņiem tirgo ielas ēdienu, kas ir ļoti garšīgs un lēts.Noteikti
jāpamēģina. No ratiņiem tirgo zupas, salātus, gaļas ēdienus ar rīsiem un tml. Ap 150 THB uz
diviem.
- Ielas kafejnīcas ārpus tūristu centriem – ap 150 THB uz diviem.
- Ielas kafejnīcas tūristu rajonos – ap 350 THB uz diviem.
- Kafejnīcas ar taju un eiropas virtuvi – ap 450 THB uz diviem.
- Labs restorāns – ap 1500 THB uz diviem cilvēkiem.
Uz jautājumu – kur Bangkokā paēst, atbilde ir – jebkur un visur.
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