
 
 

 
Vjetnama - to varētu salīdzināt ar tropu tauriņu, 
kas pārsteidz ik vienu valsts viesi. Joprojām tūristu 
neizlutināta, Vjetnama piedāvā izbaudīt autentisko 
Āzijas kultūru. Varēsiet redzēt kā zemnieki 
tradicionālajās konusveida cepurēs kopj rīsa 
laukus, nobaudīt pasaulē gardāko nūdeļu zupu 
tradicionāli sēžot uz ietves. Izbaudīt un nebaidīties 
ielas šķērsošanu, kad pa to traucas mopēdu 
tūkstoši, tas ir pārbaudījums pat drosmīgākajam 
pasaules tūristam. 

 

05/10 – 18/10/2020 
Diena Apraksts 

1.diena 
05.10.2020. 

 
 

17:00 Grupas pulcēšanās lidostā „Rīga”. Reģistrācija uz reisu ar a/k Turkish 
Airline lidostā “Rīga”.  
Lidojums Rīga – Stambula 19:25 – 22:25 
 

2.diena 
06.10.2020. 

 

Stambula - Hanoja 02:40 – 16:25 
16:25 ierašanās Hanojā. Pasu un muitas formalitāšu kārtošana. Tikšanas ar gidu 
Noi Bai lidostā, transfērs uz viesnīcu. Vakariņas un nakšņošana viesnīcā Hanojā. 
Viesnīca Flower Garden  
www.flowergardenhotel.com.vn 

 
3.diena 

07.10.2020. 
 

 

Pēc brokastīm viesnīcā, pilsētas apskates ekskursija – Ho Chi Minh mauzolejs, Ba 
Dinh nacionālais laukums, uz pāļiem ūdenī celtas mājas, Viena pīlāra 
pagoda, foto pauze. Tran Quoc pagoda un Quan Thanh templis – abi atrodas 
uz saliņas Rietumu ezerā. Apmeklēsim Literatūras Templi – klasiskā 
konfuciānisma templis, kas pārtapa par pirmo Vjetnamas universitāti. Pēc tam 
ekskursija uz Etnogrāfijas muzeju. 1 stundas izbrauciens ar tradicionālajām 
velorikšām pa vecpilsētu un iepirkšanās ieliņām. Apstāsimies Hoan Kiem ezera 
dārzos, šie dārzi Jūs pārsteigs ar neparastajiem stāstiem un neredzētiem ziediem un 
augiem. Ezera vidū uz saliņas atrodas bruņurupuču tornis un Ngoc Son templis. 

http://www.flowergardenhotel.com.vn/


Ezera krastos apskatīsim senos tempļus un moderno arhitektūru. Ievērojamākā ir 
pilsētas centrālā pasta ēka. Vakarā apmeklēsim Thang Long leļlu teātri uz ūdens – 
ievērojamākais kultūras pasākums Vjetnamā. Nakts Hanojā un vakariņas. 
Viesnīca Flower Garden   
www.flowergardenhotel.com.vn 
 

4.diena 
08.10.2020. 

 

Pēc brokastīm dosimies uz Ha Long līča (iekļauts UNESCO sarakstos, 
kā viens no pasaules dabas mantojumiem ) piekrasti. Brauciens 
aizņems 3,5 – 4 stundām pa ceļam redzēsim dažādus ciematus un 
rīsu laukus. Dosimies uz kuģi. 
12.30 kāpsim uz kuģa un dosimies izbraucienā uz Tuan Chau salu. Mūs sagaidīs ar 
welcome drink. 
13.00 Pusdienojot kuģosim un vērosim saliņas Dinh Huong, Cho Da, Ga Choi utt. 
līdz nokļūsim Luon alu. 
15.30 Apskatīsim Luon alu. 
16.30 atgriezīsimies uz kuģi un dosimies kruīza turpinājumā uz Soi Sim salu. 
Peldēšanās un relax pludmalē. 
17.30 atgriešanās uz kuģa. 
19.00 Vakariņas restorānā 
Nakts uz kuģa. 

 
5.diena 

09.10.2020. 

 

6.30 Celšanās 
7.30 Brokastosim un vērosim skaistu saullēktu līcī. 
8.30 apmeklēsim Halong līča skaistāko alu – Sung Sot 
09.30 atgriešanās kruīza laivā. Turpināsim kuģošanu, redzēsim 
Ba Hang zvejnieku ciematu, Dog Islet…… 
10.30 iespējams būs vērot kā tiek gatavotas tradicionālās 
vjetnamiešu pusdienas un protams arī baudīt viņas. 
12.00 nokāpšana no kuģa. Kruīza beigas. 
Uzreiz došanās uz Hanojas Noi Bai lidostu. Reģistrēšanās reisam 
un lidojums Hanoja – Saigona 18:00 – 20:15 
Ierašanās Saigonā, transfērs uz viesnīcu. 
Vakariņas  vietējā restorānā. 
Viesnīca GOLDEN CENTRAL  
www.goldenhotelsaigon.vn 
 

6.diena 
10.10.2020. 

Agras brokastis un došanās uz Cu Chi tuneļu pilsētu, kura atrodas apmēram 70 km 
no Saigonas. Tā bija nozīmīga būve divos karos pirms 1975.gada. Cu Chi bija 
"pagrīdes ciems "ar labirintā savstarpēji savītiem tuneļiem, kuru kopējais garums 
pārsniedz 200 km. Būs iespējams redzēt sanāksmju telpas, dzīvojamās telpas, 
patversmes labirintus, bezdūmu virtuves…. 
Pēc tam atgriešanās Saigonā. Ekskursija pilsētā – neoromāņu stilā celtā Notre 
Dame katedrāle, uras šobrīd tiek uzskatīta par lielāko un greznāko katedrāli šajā 
stilā būvēto ārpus Francijas teritorijas, centrālā pasta ēka, bijusī ASV vēstniecības 
ēka, Atkalapvienošanās pils un daudzas citas nozīmīgas ēkas un būves, kuras 
raksturo šodienas Saigonu. Brīvais laiks, kura laikā būs iespējams apmeklēt lielāko 
tirgu Saigonā - tas ir viens no tiem objektiem , kurš izdzīvojis cauri gadsimtiem . 

http://www.flowergardenhotel.com.vn/
http://www.goldenhotelsaigon.vn/


Un šeit var katrs atrast sev tīkamo – tekstilijas, rokdarbi, augļi…. 
Vakariņas. Nakts viesnīcā Saigonā.  
Viesnīca GOLDEN CENTRAL  

www.goldenhotelsaigon.vn  

 

7.diena 
11.10.2020. 

Brokastis viesnīcā.  
Dosimies uz interesantu ekskursiju uz Mekongas upes deltu. Došanās uz My Tho 
pilsētu, kuru vienlaicīgi arī dēvē par vārtiem uz Mekongas upi un tās deltu. Šodien 
Mekongas deltu sauc arī par Vjetnamas rīsu klēti. Šeit audzē arī duranu, mango, 
rambutānu un daudzus citus tropu gardumus. My Tho mēs pārsēdīsimies privātajā 
laivā un dosimies tālāk pa Upper upi, garām Tang Long pussalai, dosimies uz 
Mekongu. Neliela apstāšanās vietējo ciematā, kuru nodarbošanās ir kokospalmu 
audzēšana. Varēsim baudīt kokosriekstu sulu, kā arī iepazīt, ko iespējams pagatavot 
no kokosriekstiem. 
Atgriešanās Saigonā. Vakariņas. 
Viesnīca GOLDEN CENTRAL  
www.goldenhotelsaigon.vn 

 
8.diena 

12.10.2020. 
Brokastis.  
Transfērs uz Phan Thiet, apmēram 220 km - tā ir labākā no atpūtas zonām 
Vjetnamā. Pa ceļam varēsim vērot rīsu plantācijas un tipiskas lauku ainavas. 
Ierašanās Phan Thiet, iekārtošanās viesnīcā. Atpūta. 
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+  
www.thecliffresort.com.vn 

 
9.diena 

13.10.2020. 
Brokastis. Atpūta 
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+ 
www.thecliffresort.com.vn 
 

10.diena 
14.10.2020. 

Brokastis. Atpūta 
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+ 
www.thecliffresort.com.vn 

http://www.goldenhotelsaigon.vn/
http://www.goldenhotelsaigon.vn/
http://www.thecliffresort.com.vn/
http://www.thecliffresort.com.vn/
http://www.thecliffresort.com.vn/


 

11.diena 
15.10.2020. 

Brokastis. Atpūta 
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+ 
www.thecliffresort.com.vn 
 

12.diena 
16.10.2020. 

Brokastis. Atpūta 
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+  
www.thecliffresort.com.vn 
 

13.diena 
17.10.2020. 

Brokastis.  
Ap plkst. 12:00 transfērs uz Saigonas Tan Son Nhat starptautisko lidostu. 
Reģistrēšanās reisam. Lidojums Saigona – Stambula 21:10 – 04:15(+1) 
 

14.diena 
18.10.2020. 

Ierašanās Stambulā 04:15.  
Lidojums Stambula- Rīga 15:30 – 18:30 
 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR  2338,-  
Piemaksa par vienvietīgu numuru EUR 530,- 

Samaksas: 
Piesakoties EUR 550,- 

Pilna samaksa EUR līdz 01.09.2020 
 

              
Cenā iekļauts 

 Lidojums: Rīga-Stambula-Hanoja-Saigona-Rīga, 
ekonomiskajā klasē; 

 Vietējais pārlidojums Hanoja – Saigona; 
 Lidostu nodokļi; 
 Dzīvošana divvietīgos numuros 4* viesnīcās, ar brokastīm un vakariņām visas tūres 
 laikā; 
 Dzīvošana Delux klases viesnīcā atpūtas laikā ar brokastīm; 
 Ekskursiju programma, ieejas maksas izklaides vietās, muzejos un apskates 
 objektos; 
 Komfortabls autobuss ar kondicionētāju; 
 Krieviski runājošs vietējais gids ekskursiju laikā ; 
 Kruīza programma (2 dienas, 1 nakts), dzīvošana divvietīgās kajītēs; 
 Kruīza laikā brokastis, 2 pusdienas un vakariņas; 
 Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Grupas vadītājs no Latvijas visas tūres laikā; 
 Vjetnamas vīza  

     
Cenā nav iekļauts:  

 Personīgie izdevumi;  
 vakariņas atpūtas dienās; 

 dzērieni ēdienreizēs; 

 pateicības nauda personālam                            Digitours 

    Anniņmuižas bulvāris 54 – 64, 

    LV-1069, Rīga 

    +371 67223112 

    +371 29405500 

    maris@digitours.lv   

    www.digitours.lv 

  

http://www.thecliffresort.com.vn/
http://www.thecliffresort.com.vn/
mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/


 
 

 

 

 

 
 

Neliels ieskats informācijā par Vjetnamu  
 

Galvaspilsēta: Hanoja 

 

Ģeogrāfija: Vjetnama ir valsts Dienvidaustrumāzijā, tā aizņem Indoķīnas pussalas austrumu 

daļu. Ziemeļos Vjetnama robežojas ar Ķīnu, rietumos ar Laosu un Kambodžu, austrumu un 

dienvidu daļā to apskalo Dienvidķīnas jūra. Lielāko valsts teritorijas daļu veido kalni augstumā 

līdz 3143 m, piekrastes daļā zemienes, galvenokārt Honghas (tulkojumā sarkanās) upes (valsts 

ziemeļos) un Mekongas upes (valsts dienvidos) lejteces deltās. Valsts teritorija stiepjas no Lung 

Cu ciema (Ha Tuyen province) ziemeļos līdz Rach Tau miestam (Minh Hai province) dienvidos. 

Kopumā Vjetnama ir S burta formai līdzīga pussala ar tūkstošiem piekrastes salu un arhipelāgu, 

no kuriem lielākie ir Hoang Sa (Paracel) un Truong Sa (Spratly) arhipelāgi. Vjetnamas 

kontinentālās daļas platība ir 331, 689 kvadrātkilometri. 

 

Klimats. Vjetnamas dienvidu daļai raksturīgs tropu klimats. Ziemeļiem raksturīgs musonu 

klimats, kam raksturīga karsta, lietaina sezona no maija vidus līdz septembra vidum un sausa, 

silta sezona no oktobra vidus līdz marta vidum. Laiku pa laikam laika posmā no maija līdz 

janvārim Vjetnamas centrālajos reģionos novērojami taifūni, kas bieži izraisa plašus plūdus. 

Vidējā gaisa temperatūra svārstās nedaudz no 26 grādiem decembrī līdz 29 grādiem aprīlī.  

 

Iedzīvotāji: Iedzīvotāju daudzums –77,311 miljoni. Iedzīvotāju etniskais sastāvs: vjetnamieši 85 

– 90%, 3% ķīniešu, kā arī etniskās minoritātes, kurās ietilpst Muong, Thai, Meo, Khmer, Man, 

Cham un citas kalnu ciltis. Vidējais dzīves ilgums 68,1 gadi. Iedzīvotāju vecuma grupā virs 15 

gadiem 6,3% ir analfabēti. 

 

Valoda: Vjetnamiešu valoda. Tiek lietota arī arī franču, ķīniešu, angļu, Khmer valodās, kā arī 

vairākos cilšu dialektos, piemēram, Mon-Khmer un Malajiešu –Polinēziešu. 

 

Reliģija: budisms, kā arī konfuciānisms, taoisms, Romas katolicisms, islāms, protestantisms, kā 

arī pāris vietējās cilšu reliģijas. 

 

Naudas vienība: Vjetnamas dongs (10 hao vai 100 su). 

 



Nacionālā virtuve: Galvenais, kas raksturo vjetnamiešu virtuvi, ir rīsi. Rīsus Vjetnamā izmanto 

gan pamtēdienā, gan saldajos ēdienos. Kā arī augļi, zivis, gaļa, garšvielas un mērces. Katrā 

ēstuvē var pasūtīt zupu ar zušiem un nūdelēm. Ca phe phin – garšīga vjetnamiešu kafija, kura ir 

ļoti stipra un ļoti salda. 

 

 

Ievērojamākās vietas 

 

Galvaspilsēta Hanoja ir tipiska vjetnamiešu pilsēta ar tempļiem, pagodām, dīķiem, dārziem, kas 

uzsver pilsētas saistību ar dabu. Tā vien šķiet, ka visa dzīve norisinās uz ielas, kur uz zemes 

novietoti augļu krāvumi, uz galdiem dazādas jūras veltes, garšvielas, ziedi. Līdz vēlai naktij taurē 

automašīnas un motorolleri, veikli traucas tūkstošiem velosipēdistu un velorikšu. Pilsēta nav 

iedomājama bez Honghas upes un 2 km garā dzelzs tilta pār to (projektējis franču inženieris 

Eifelis). Hanojas centrā atrodas vietējo iedzīvotāju un tūristu iecienīta atpūtas vieta – ezers, uz 

kura salas uzcelts Nefrēta kalnu templis. Pie sabiedriskām ēkām izveidoti dīķīši, kuros peld 

eksotiskas krāsainas zivtiņas, zied lotosi. Daudzviet virs dīķiem uzceltas pagodas. Ir iespējams 

apmeklēt Vjetnamas Vēstures muzeju, Mākslas muzeju. 

 

Lielākā Vjetnamas pilsēta ir Saigona, kas kādreiz dēvēta par Dienvidaustrumu pērli. Ieteicams 

apskatīt katedrāli, konservatoriju, mākslas galeriju. Var doties izbraucienā pa Vjetnamas kara 

laikā būvētajiem kanāliem vairāk nekā 200 km garumā, arī pa Mekongas upi, lai aplūkotu Cao 

Dai templi. Saigonā iespējams apmeklēt Zīda fabriku. 

 

Vjetnamas daba ir ļoti daudzveidīga. Siltais un mitrais klimats sekmē augu un dzīvnieku valsts 

pārbagātību. Skatam paveras jaukas ainavas. Daudzviet upēs dzīvo plēsīgās zivis un krokodili, 

bet krastos indīgas čūskas un mežonīgi zvēri. 

 

Uz austrumiem no Hanojas Halonga līcī pie Hongai atrodas Halonga klintis. No ūdens paceļas 

tūkstošiem salu un saliņu, kas ir ērmīgi kaļķakmens veidojumi kolonnu izskatā vai kuras lietus 

un vējš ir izveidojis dīvainās formās. Lielākās salas ir Bamuna un Katba. Salas klāj tropiskie 

lietus meži. Halongas līcī pastāvīgi dzīvo apmēram 300 ģimenes. Viņu mājvieta ir „peldošie 

namiņi”, t.i. laivas ar bambusa jumtu. Ja tuvojas taifūns, peldošās mājvietas meklē patvērumu 

izskalotās klinšu grotās. Tūristiem iespējami braucieni ar laivām pa līci. 


