
 Pārsteidzošā Vjetnama 

24.10. – 05.11.2023. 

24.10. 18.00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Stambula 20.15.-23.30  

25.10.Lidojums Stambula– Hanoja 02:00 – 15.20. Ierašanās Hanojā. Transfers uz viesnīcu. Vakariņas 

vietējā restorānā. Nakts viesnīcā Hanojā. 

 

26.10. Brokastis. Vjetnamas galvaspilsētas Hanojas apskate– kņadas pilnā Hanojas vecpilsēta, pirmā 

universitāte, Literatūras templis, veltīts Konfūcijam,  darbojas jau kopš 1070. gada; Hoan Kiem ezers 

– Hanojas sirds; vienas kolonnas pagoda – mazs templītis, kas 11 gs. meistarīgi uzbūvēts uz vienas 

akmens kolonnas dīķa vidū, pilsētas centralā laukuma – Ba Dinh apskate, šajā laukumā Ho Chi Minh 

pasludināja republikas nodibināšanu, šeit atrodas arī viņa mauzolejs. Pusdienas vietējā krodziņā.  

Rietumu ezera apskate - kādreiz bijis Hanojas kūrorts, karaļu atpūtas vieta.  Vecpilsētu iepazīsim 

braucot rikšās. Vakarā unikālais vjetnamiešu ūdens leļļu šovs.  Nakts viesnīcā Hanojā. 

 
27.10. Brokastis. Šodien skatīsim Sarkanās upes deltu un Ninh Binh. Dosimies izbraucienā ar nelielām 

laivām, celš vedīs cauri rīsu laukiem, kurus iekļaus klintis un noslēpumainas grotas. Pusdienas vietējā 

restorānā. Pēc tam izbrauksim nelielu līkumu ar velosipēdiem. Mūsu skatam pavērsies fantastiskie rīsu 

lauki un nelielie vjetnamiešu ciematiņi. Hang Mua atstāsim velosipēdus, un tad, uzkāpjot tikai kādus 500 

pakāpienus Ngoa Long kalnā, mūsu skatam pavērsies fantastista dabas ainava! Ceļš atpakaļ uz Hanoju. 

Nakts viesnīcā Hanojā. 

 
28.10. Brokastis. Transfērs uz ostu. 20 miljonus gadu jūra skalojusi Vjetnamas piekrasti, izveidojot 3000 

kaļķakmens salas. Tā vismaz uzskata rietumu zinātnieki. Tikmēr vjetnamieši zina stāstīt, ka salas 

patiesībā jūrā izkaisījuši labie pūķi. Tas noticis senajos laikos, kad izveidojusies Vjetnamas valsts. Ļauni 

iebrucēji tuvojušies no jūras, un tad pūķu ģimene nolēmusi palīdzēt vjetnamiešiem. Pūķi izbēruši jūrā 

nefrītu un dārgakmeņus, kas pārvērtušies salās. Pretinieku kuģi triekušies pret salām un nogrimuši.  

Halongas līcis ir iekļauts UNESCO sarakstā. Kruīzs ar pusdienām un vakariņām. 

Tā laikā apmeklēsim pašu skaistāko peldošo ciematu Vung Vieng. Būs iespējams tikties ar vietējiem 

iedzīvotājiem, vērot kalnus un alas. Ar kajakiem dosimies uz Ban Chan pludmali.Tie, kuri vēlēsies, varēs 

piedalīties nakts kalmāru zvejā. Nakts uz kuģa labiekārtotās kajītēs. 

 



 

 

29.10. Brokastis. Turpinām kruīzu. Apmeklēsim alas, grotas, pasakainus līčus. Tradicionālā 

vjetnamiešu ģimenes maltīte. Dodamies uz Noi Bai lidostu, lai ar vietējo reisu turpinātu mūsu ceļojumu. 

Lidojums: 18.10. – 19.30. uz Da Nangu. Nakts viesnīcā Danangā.  

 
 

30.10. Brokastis. Izbaudīsim vienu no augstākajiem un garākajiem braucieniem ar pacēlāju Banas 

kalnos (Bana Hills). No tā mums pavērsies visa Danangas ieleja. Pacēlājam ir trīs pieturas. Katrā no 

tām ir iespējams izkāpt, lai dotos iepazīties ar ievērojamākajām vietām.  Linh Ung pagoda;  Loc Uyen 

dārzs; Quan Am paviljons;  Pusdienas Debejas stacijā; Zelta tilts, Pērtiķu dārzs; Dieva kalns- augstākā 

virsotne Centrālajā Vjetnamā. Nakts viesnīcā Danangā. 

31.10. Brokastis. Ekskursija uz Hoi An seno pilsētu. Piedalīsimies kokosriekstu laivu (Coconut boat) 

tūrē. Ceļojums cauri kokosriekstu mežam, iespējams, kļūs par iespaidīgāko piedzīvojumu! Hoi Anā 

apskatīsim vietējo muzeju, Kīnas asambleju halli, japāņu segto tiltu,  Quan Cong templi. Iepazīsimies ar 

vietējo amatnieku darbiem, iespējams, varēsim vērot viņu darbu.  Pusdienas vietējā restorānā. Transfers 

uz Da Nangas lidostu. 18.40. – 20.05. Lidojums uz Saigonu. Nakts viesnīcā Saigonā. 

 
1.11. Brokastis. Viena no pasaules varenākajām upēm– Mekonga, radījusi plašu deltu, kuras kanālos, 

attekās un pietekās, pielāgojoties apstākļiem, apdzīvo vietējie iedzīvotāji. Mūsu laivas slīdēs pa kādu 

palmām un bambusiem apaugušu kanālu. Tālāk, dārzos, redzēsim papaijas, džekfrūtus un citus līdzīgus 

gardumus. Pusdienas. Pēcpusdienā iepazīsim Saigonas ievērojamākās vietas. Nakts viesnīcā Saigonā. 

 
 

2.11. Brokastis.  Aptuveni 220.km ir līdz mūsu atpūtas vietai! Fantastiskā Thiet beach pludmele mūs 

gaida. 😊. Nakts viesnīcā Phan Thiet pludmalē. 



 

3.11. Brokastis. Brīva diena atpūtai Nakts viesnīcā Phan 

Thiet   pludmalē. 

 

4.11. Brokastis. Brīvs laiks. Transfērs uz lidostu.  

Lidojums Hanoja -  Stambula: 22:15. – 05:55.  

 

5.11. Stambula – Rīga 09:15. – 11:15. 

 

 

Ceļojuma cena – 2295 EUR/pers. 

Cenā iekļauts: 

 Avio biļete Rīga – Stambula – Hanoja -

Stambula – Rīga; (nododamā bagāža – 30 

kg., rokas bagāža – 8 kg); 

 Vietējais lidojums; 

 Vjetnamas vīza; 

 Nakšņošana 4**** viesnīcās ar brokastīm; 

 Krievu valodā runājošs vietējais gids; 

 Grupas vadītāja pakalpojumi; 

 Transporta pakalpojumi; 

 Ekskursiju programma; 

 Ekskursijas programmā atzīmētā ēdināšana 

(bez dzērieniem); 

 Dzeramais ūdens – pudelīte pers./dienā; 

 Halongas kruīzs – 2 dienas ar iekļautu 

ēdināšanu. 

 

Papildus izmaksas: 

 Personīgie izdevumi; 

 Apdrošināšana; 

 Pateicības naudiņas ~3USD/dienā 

vienai personai. 

 

 

Pieteikšanās: 

t. 29185781, zarina.everita@gmail.com,  Everita 

 t. 29405500,  @-pasts: maris@digitours.lv , www.digitours.lv, Māris 

 

Pieteikšanās un vieta grupā tiek rezervēta, veicot 1.iemaksu 255eur apmērā. 

 

Maksājumu grafiks: 

 

JANVĀRIS 255 eur 

FEBRUĀRIS 255 eur 

MARTS 255 eur 

APRĪLIS 255 eur 

MAIJS 255 eur 

JŪNIJS 255 eur 

JŪLIJS 255 eur 

AUGUSTS 255eur 

SEPTEMBRIS 255 eur 

Visa summa par braucienu jāsamaksā līdz 20.09.23. 

 
Digitours speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019 - 72. Speciālo atļauju izsniedzis PTAC. 

Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas POLISE Nr. 668975097 

(izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība BALTA) 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, Rīga, LV-1069, Tel.29405500 

mailto:zarina.everita@gmail.com
http://www.digitours.lv/

