Singapūra – Bali - Bruneja
2018. gada 29.novembris – 11.decembris
1.diena, 29.11.2018. Lidojums
Lidojums: Rīga – Stambula 18:35 – 22:35 ar a/kTurkish airlines
2.diena, 30.11.2018. Lidojums- Singapūra
Lidojums: Stambula – Singapūra 01:55 – 17:15 ar a/k Turkish airlines
Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas un nakts viesnīcā.
3.diena, 01.12.2018.
Brokastis viesnīcā. Ap plkst. 9:00 dosimies iepazīt Singapūru. Atklāsim
Singapūras multikulturālo dažādību, sajutīsim, kā Rietumu un Austrumu
kultūra saplūst kopā! Ekskursijas laikā iepazīsimies ar – Singapūras vēsturisko
daļu – Padang, slaveno, mistisko pilsētas simbolu – lauvu ar zivs asti;
Ķīnieši kvartālu, Faber kalnu, no kura paveras elpu aizraujošs skats, juvelieru izstrādes darbnīcu, kur top
pusdārgakmeņu un dārgakmeņu produkti. Pēc tam turpināsim ekskursiju uz Orchad ielu, kas ir vieno no
slavenākajām iepirkšanās ielām. Pēc tam - Sentosa sala. Brauciens ar trošu dzelzceļu, Zemūdens Pasaules un
Delfīnu lagūnas apmeklējums. Šeit atrodas lielākais okeāna akvārijs Pasaulē!
Vairāk, kā 800 okeāna iemītnieku sugu!
Vakarā došanās piedzīvojumiem bagātā ekskursijā uz Nakts Safari Parku. Šis
parks ir mājvieta 1200 dzīvnieku sugām un 110 eksotisku augu šķirnēm. Parkā
iespējams redzēt zelta šakāļus, tīģerus, savvaļas aitas, degunradžus. Circeņu un
pūču saucieni tumsā rada neaizmirstamu noskaņu un ja paveicas ieraudzīt hiēnu vai
tīģeru mielastu, tās būs neaizmirstamas atmiņas par džungļiem…Pēc safari
atgriešanās viesnīcā.
4.diena, 02.12.2018.– Singapūra - Bruneja
Brokastis viesnīcā. Lidojums uz Brunejas galvaspilsētu – Bandar Seri.
Lidojums: Singapūra – Kuala Lumpura 10:00 – 11:05 ;
Kuala Lumpura – Bruneja 13:40 – 16:05.
Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas un nakts viesnīcā.
5.diena, 03.12.2018.Bruneja
Brokastis viesnīcā. Ap plkst. 9:00 dosimies Brunejas apskates ekskursijā – Tamu Kianggeh – vietējais tirgus, Malay
tehnoloģiju muzejs, Sultana Omar Ali Saifuddien mošeja, Hassanil
Bolkiah mošeja. Būs iespēja ari nofotografēties pie pils ieejas vārtiem, kas
ir lielāka apdzīvotā pils Pasaulē, šobrīd tur dzīvo majestāte sultāns Negara
Brunei Darussalam. Pēc Karaliskā Regalia muzeja apmeklējums, kas tika
uzbūvēts 1992.gadā, lai pieminētu Silver Jubille sultānu, šajā muzejā
atrodas karaliskās ģimenes lietas un izstāde par tautas konstitūciju. Vakarā
apmeklēsim vietējo nakts tirgu – Gadong. Pēc tam vakariņas restorāna.
Nakts viesnīcā.

6.diena, 04.12.2018. Bruneja
Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks līdz plkst. 14:00. Pēc tam dosimies ekskursijā
uz ūdens ciematu . Apskatīsim Brunejas amatnieku darbus, pēc tam
dosimies ar laivu uz lielāko Malay ūdens ciematu pasaulē, lai iepazītu vietējo
iedzīvotāju dzīvi uz ūdens! Mājas un viss nepieciešamas sadzīvei atrodas uz
upes! Jums būs iespējams arī redzēt, ko unikālu – zivi - mudskipper, kas var
atrasties gan zem ūdens, gan uz zemes . Uz zemes šī zivs pārvietojas lecot un
meklējot barību! Ekskursijas laikā būs nelielas apstāšanās, lai varētu kokos
saskatīt retu primātu sugu – proboscis pērtiķus. Parasti šie pērtiķi dzīvo
kuplās saimēs – 20 pērtiķu vienā saimē. Pēc tam dosimies atpakaļ uz piestātni,
neliela apstāšanā lai nofotografētos pie Zelta Jubilejas dārziem, kas atrodas pie sultāna Omar Ali mošejas.
Vakariņas restorānā un nakts viesnīcā.
7.diena , 05.12.2018. Bali
Brokastis viesnīcā. Pēc tam transfers uz lidostu.
Lidojums: Bruneja – Kuala Lumpura 09:20 – 11:40 ;
Kuala Lumpura – Bali 16:20 – 19:25
Transfērs uz viesnīcu, vakariņas un nakts viesnīcā.
8.diena, 06.02.2018.Bali
Brokastis viesnīcā. Pēc tam dosimies Bali apskates ekskursijā. Šajā ekskursijā
iepazīsimies ar Bali vēsturi un Mainīgajiem Bali dabas skatiem! Pirmā
apstāšanas vieta- Pura Taman Ayun templi, kas tika uzcelts 17gs., kad valdīja
karalis Mengwi. Pēc tam turpināsim ceļu uz Bratan ezeru, kas pie ielejas, kas ir
izveidojusies pirms vairākiem gadsimtiem. Apskatīsim arī mazu templi Pura Ulun,
kas ir nosaukts par godu Ūdens Dievietei. Apmeklēsim vietējo dārzeņu, augļu un ziedu tirgu. Pēc pusdienām
apmeklēsim rīsu laukus, slaveno Tanah Lot templi- šis templis atrodas uz mazas saliņas, no kuras paveras brīnišķīgs
saulriets! Nakts viesnīcā
9.diena - 11.diena , 07.12.2018.- 09.12.2018. Bali
Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks/atpūta vai papildus ekskursijas
Papildus ekskursijas:
Pilnas dienas ekskursija Kintamani ar pusdienām 55$/par personu
Ekskursija sāksies ar Barang un Kris deju šovu, šīs dejas laikā labais (Barang)
cīnīsies pret ļauno (Rangda), dejas laikā Kris ieies transā un mēģinās uzvarēt
ļaunumu (Rangda). Pēc tam dosimies uz Celuk, kur būs iespējams apskatīties
vietējos amatniekus- sudraba rotaslietu izgatavotājus un kokgriezējus. Apmeklēsim
svētos peldbaseinus Tirta Empul, kuriem piemīt dziedniecisks spēks, šie baseini ir
svētnīca hinduistu dievībai Indrai . Pēc tam dosimies uz Kintamani, no kura paveras
brīnišķīgs skats uz Danau Batu ezeru. Pusdienas. Pēc tam dosimies uz rīsu un
kokosriekstu audzēšanas plantācijām. Ekskursijas nobeigumā apskatīsim Ubud’s
galeriju, kas ir pazīstama ar savu batikošanas tehniku.
Pilnas dienas ekskursija Besakih ar pusdienām 60$/par personu
Ekskursijas sākumā dosimies uz Kerta Gosa jeb taisnības zāli, kas tika uzbūvēta
18gs Klungkung pilsētā. Šis zāle/celtne ir tipisks Bali arhitektūras paraugs.
Turpināsim ceļu uz Kusamba uz zvejnieku ciematu. Pēc tam turpināsim ceļu gar
piekrasti uz Goa Lawah – sikspārņu alu. Šajā alā atrodas tūkstošiem sikspārņu, šī
ala tiek uzskatīta par aizsargu ieeju templim. Pēdēja pietura būs Tenganan,
tradicionāls Bali ciemats ar stiprām un senām tradīcijām, šeit būs iespējams redzēt
vietējās sievietes, kas auž „liesmojošos’’ audumus, pēc nostāstiem šis audums palīdz aizsargāt no ļaunuma.

12.diena , 10.12.2018. Lidojums
Brokastis viesnīcā. Transfērs uz lidostu.
Lidojums: Bali – Singapūra 13:45 – 16:00
13.diena , 11.12.2018., Lidojums
Lidojums: Singapūra – Stambula 00:05 -06:25;
Stambula – Rīga 15:30 – 17:40

Ceļojuma cena: EUR 1819,- un USD 1425,Piesakoties pirmā iemaksa: EUR 500,- un USD 500,-

Ceļazīmes cenā iekļauts:
 Lidojums Rīga – Stambula – Singapūra – Stambula – Rīga;
 Transfēri un ekskursijas programma ar krieviski runājoši gidu Singapūrā un Bali;
 Transfēri un ekskursiju programma ar angliski runājošu gidu Brunejā;
 Programmā minētās ēdienreizes;
 Dzīvošana viesnīcā 10 naktis ar brokastīm;
 Medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā;
 Grupas vadītājs no Latvijas
Papildus izdevumi:

Personiskie izdevumi;

Dzeramnaudas;

Dzērieni;
.
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