Datums
1.diena

2.diena

Maršruts
Brisbane – Port Moresby (brokastis +vakariņas)
Ierašanās Port Moresby un sagaidīšana lidostā. Transfērs uz
viesnīcu Airways Hotel un brokastis.
Atpūta viesnīcā un iespēja izmantot
viesnīcas piedāvāto pakalpojumu
klāstu.
Vakariņas un nakts viesnīcā Airways
Hotel http://www.airways.com.pg/
Port Moresby – Tari (brokastis +pusdienas +vakariņas)
Brokastis viesnīcā.
Pulcēšanās Airways Hotel reģistratūrā un transfērs uz Port Moresby
lidostu.
Lidojums: Port Moresby – Tari.
Sagaidīšana lidostā un transfērs uz Ambua Lodge viesu namu, kas ir
skaists vietējās arhitektūras šedevrs.
Viesu nams atrodās dienvidu
augstienē, kur varēsiet sastapt vietējos
Huli cilts iedzīvotājus, rotājušos ar krāsainām parūkām un
ziediem. Rītausmā un krēslas stundā ir iespējama putnu
vērošana.
Vakariņas un nakts viesnīcā Ambua Lodge
http://www.bestofpng.com/pages/culture-andtreks/ambua-lodge--southern-highlands-huli.php

3.diena

Tari (brokastis +pusdienas +vakariņas)
Brokastis viesnīcā.
Izbaudiet kultūras devu visas dienas garumā. Atšķirībā no
Sepik cilts, kuru māksla izpaužās ceremoniju laikā un veidojot
kokgriezuma dekorācijas, Huli cilts iedzīvotāji savu radošo
garu un mākslu izpauž apgleznojot un izdaiļojot savu ķermeni,
nēsājot parūkas un krāsainas spalvas un ziedus. Huli kultūra ir
ļoti dinamiska, krāsaina un neskarta, jo tā ir ķermeņa saplūšana ar dabas krāsām un
ritmu..
Nakts viesnīcā Ambua Lodge http://www.bestofpng.com/pages/culture-and-treks/ambualodge--southern-highlands-huli.php

4.diena

Tari – Karawari (brokastis +pusdienas +vakariņas)
Brokastis viesnīcā.
Lidojums: Tari – Karawari.
Lidojuma laikā varēsiet vērot
vienas no iespaidīgākajām un
skaistākajām dabas ainavām
pasaulē. Reģions starp Ambua
un Sepik ir pārsteidzošs ar
milzīgajiem kaļķakmens masīviem, kas ir robains dažādos
leņķos un stāvos.Vakariņas un nakts viesnīcā Karawari Lodge
http://www.pngtours.com/lodge2.html

5.diena

6.diena

7.diena

8.diena

9.diena

10.diena

Karawari (brokastis +pusdienas +vakariņas)
Brokastis viesnīcā.
Jūsu uzturēšanās laikā Karawari Lodge viesu namā, Jums būs
iespēja izpētīt neskaitāmos Sepik upes ūdensceļus un tās
pietekas, apmeklējot vietējos ciemus. Sepik upe plūsmas ziņā,
ir viena no lielākajām pasaulē. Noslēpumainie Sepik iedzīvotāji
ir piesaistījuši visu pasaules antropologu uzmanību vairāku
desmitu gadu garumā. Viens no iemesliem, kāpēc Sepik
iedzīvotāji ir tik mistiski pasaulei, ir kokgriezumu mākslas izstrādājumi, kas ir zināmi visā
pasaulē...
Vakariņas un nakts viesnīcā Karawari Lodge http://www.pngtours.com/lodge2.html
Karawari – Mount Hagen (brokastis +pusdienas +vakariņas)
Brokastis viesnīcā.
Lidojums: Karawari – Mount Hagen.
Transfērs uz Rondon Ridge, kur varēsiet vērot lielisko
skatu uz Hagen reģionu.
Iekārtošanās gaumīgi
iekārtotajos bungalow, ar
karalisku guļamistabu.
Pēcpusdienā dosities uz ciematiņu, lai iepazītos ar Melpa cilts
iedzīvotājiem. Tuvojoties vakara stundai, varēsiet doties
pastaigā pa meža takām kopā ar gidu, kur iespējams Jums
palaimēsies ieraudzīt skaistos paradīzes putnus.
Vakariņas un nakts Rondon Ridge http://www.pngtours.com/lodge6.html
Mount Hagen (brokastis +pusdienas +vakariņas)
Brokastis viesnīcā.
Pilnas dienas ekskursija pa Wahgi ieleju, apskatot tējas un kafijas
plantācijas, kā arī apmeklēsiet Mudmen ciematu Poglā, kur varēsiet
aplūkot Spirit stone (garu akmeni). Vakariņas un nakts Rondon Ridge
http://www.pngtours.com/lodge6.html
Mount Hagen – Port Moresby – Gurney (brokastis)
Brokastis viesnīcā. Transfērs uz Mount Hagen lidostu.
Lidojums: Mount Hagen - Port Moresby. Pēc tam Jūs sagaidīs
transfērs un nogādās uz nākošo
lidojumu Port Moresby –
Gurney (Alotau). Pēc lidojuma,
transfērs Jūs nogādās
Driftwood kūrortā. Kūrorts
atrodās blakus pludmalei, kuru
ieskauj bungalo mājiņas.
Nakts bungalo Driftwood kūrortā, no kura paverās skats uz
pludmali. http://www.driftwoodpng.com/resort/index.php?menu_id=3
*Iespēja pusdienot un vakariņot kūrorta restorānā.
Gurney (brokastis)
Brokastis bungalo viesnīcā. Transfērs turp un atpakaļ uz Kundu un Kanoe festivālu, kurš
norisinās netālu no Driftwood kūrorta. Kundu festivāla iespaidīgākais šovs ir tradicionālo
laivu brauciens ar ziedu dekorācijām. Varēsiet apmeklēt vietējo tirgu, lai iegādātos
skaistus suvenīrus un rokdarbu izstrādājumus. Nakts bungalo Driftwood kūrortā
http://www.driftwoodpng.com/resort/index.php?menu_id=3

Gurney (brokastis)
Brokastis viesnīcā. Transfērs turp un atpakaļ uz Kundu un Kanoe festivālu.
Nakts bungalo Driftwood kūrortā.
http://www.driftwoodpng.com/resort/index.php?menu_id=3

11.diena

12. diena

13. diena

14. diena

15.diena

Gurney – Port Moresby – Rabaul (brokastis)
Brokastis viesnīcā. Transfērs uz Alotau lidostu.
Lidojums: Gurney - Port Moresby.
Lidostā Jūs sagaidīs firmas pārstāvis, kas palīdzēs Jums
reģistrēties lidojumam uz Kavieng.
Pēc reģistrēšanās, privātais šoferis
uz Port Moresby pilsētas centru.
Ekskursija uz Nacionālo muzeju,
Parlamenta ēku, Paradīzes putnu
veikalu. Paga kalns un Hanuabada
ciemats, kas ir uzbūvēts virs
ūdens un turās uz pāļiem, Botāniskais dārzs, kur varēsiet
apskatīt daudzveidīgo floru un faunu.
Pieturvieta, lai paēstu pusdienas.
Atgriešanās Port Moresby lidostā.
Lidojums: Port Moresby – Rabaul.
Ierašanās Rabaul un transfērs no lidostas uz
Kokopo Beach Bungalow Resort kūrortu.
http://www.kbb.com.pg/index.html
Rabaul ir vieta putnu un dabas mīļotājiem.
Viens no Rabaul interesantākajiem putniem ir Megapod, kurš dēj olas vulkāna pelnos.
Vulkāns vēljoprojām ir aktīvs un var pārsteigt savus viesus ar uguns parādīšanos vulkāna
virsotnē. Šī ir arī iecienīta vieta, lai snorkolētu, nirtu un apskatītu pilsētas iespaidīgo ostu.
Nakts viesnīcā Kokopo Beach Bungalow Resort - Waterfront Executive Bungalows
http://www.kbb.com.pg/rooms2.html.
Rabaul (brokastis +pusdienas)
Brokastis viesnīcā.
Pilnas dienas ekskursija apskatot pilsētu un Vulkāna
observatoriju.
Vakariņas un Nakts viesnīcā Kokopo Beach Bungalow
Resort. http://www.kbb.com.pg/index.html

Rabaul (brokastis +pusdienas)
Pilnas dienas ekskursija: laivu brauciens uz Duke Of York salu.
http://www.kbb.com.pg/activities3.html
Vakariņas un Nakts viesnīcā Kokopo Beach Bungalow Resort.
http://www.kbb.com.pg/index.html
Rabaul (brokastis)
Brokastis viesnīcā.
Brīvais laiks Rabaul kūrortā.
Nakts viesnīcā Kokopo Beach Bungalow Resort. http://www.kbb.com.pg/index.html
Rabaul – Port Moresby – Brisbane
Transfērs uz Rabaul lidostu.
Lidojums: Rabaul – Port Moresby.
Reģistrēšanās lidojumam uz Brisbane. Pēc reģistrēšanās, privātais šoferis uz Port-Moresby
pilsētas centru, lai dotos pilsētas apskatē.
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