
Eksotiskā 
Singapūra un

Bali sala
  

1.diena – Rīga-Stambula
Lidojums ar Turkish Airlines: Rīga-Stambula 15:45 – 18:40

2.diena – Stambula-Singapūra
Lidojums ar Turkish Airlines: Stambula-Singapūra 
00:40 – 17:20. Transfērs uz viesnīcu. Check-in 
viesnīcā „Sheraton Towers”, 5*. Atpūta un nakts 
viesnīcā.

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=471

3.diena - Singapūra
Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ekskursija „Dārzu 
pilsētā” Singapūrā, lai iepazītu spilgto pilsētu, kurā ir 
savijušās daudzas rases, kultūras un dzīvesveidi. Pirmā 
apskates vieta, pastaigājoties gar Singapūras upi - 
Mazā Indija – indiešu kopienas rajona centrs, kur 
iespējams izjust Indijai raksturīgās krāsas, skaņas un 
smaržas. Šeit atrodas senākais hinduistu templis 

Singapūrā – iespaidīgais Sri Mariamman, kas celts 19.gs. pirmajā pusē. Blakus templim sākas 
košais un trokšņainais ķīniešu kvartāls – Chinatown.  

Ekskursijas laikā viesosimies gan Singapūras 
botāniskajā dārzā, kas ir iemīļota pilsētnieku atpūtas 
vieta, gan Nacionālajā Orhideju dārzā. Pirms 
atgriešanās viesnīcā apmeklēsim 
juvelierizstrādājumu fabriku, kurā būs iespējams 
gan vienkārši papriecēt acis, gan iegādāties skaistus 
juvelierizstrādājumus. Pēcpusdienā dosimies uz 
Singapūras upes grīvu un krastmalu, kur senāk 
bijusi osta. Mūsdienās vecajās noliktavu ēkās ir 
iekārtoti moderni bāri, restorāni un naktsklubi. 
Pastaigas turpinājumā pārliecināsimies par to, ka 
Singapūra tik tiešām ir multikulturāla pilsēta – 

dosimies uz Waterloo ielu, kurā atrodas gan hinduistu templis Sri Krishnan, gan ķīniešu 
Kwan Imm templis. Mazliet tālāk uz šīs ielas atrodas vēl arī ebreju sinagoga un katoļu baznīca. 
Ekskursijas nobeigumā apmeklēsim Fabera kalnu, no kura paveras elpu aizraujoša pilsētas 
panorāma. Atgriešanās un atpūta viesnīcā. 

4.diena – Singapūra
Brokastis viesnīcā. Brīvā diena atpūtai. Iespējams doties ekskursijā uz „Universal Studios” par 
papildus samaksu. Vakarā iespējams doties piedzīvojumiem bagātā ekskursijā uz Nakts Safari 
Parku par papildus samaksu. Šis parks ir mājvieta 1200 dzīvnieku sugām un 110 eksotisku augu 
šķirnēm. Parkā iespējams redzēt zelta šakāļus, tīģerus, savvaļas aitas, degunradžus. Circeņu un 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=471


pūču saucieni tumsā rada neaizmirstamu noskaņu un ja paveicas ieraudzīt hiēnu vai tīģeru 
mielastu, tās būs neaizmirstamas atmiņas par džungļiem. Pēc safari atgriešanās viesnīcā. 

5.diena – Singapūra - Bali
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm transfērs uz lidostu.
Lidojums: Singapūra-Bali 16:00-18:35. Transfērs uz viesnīcu „Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort”, 5*. Atpūta un nakts viesnīcā.
http://www.sofitel.com/gb/hotel-9078-sofitel-bali-nusa-dua-beach-resort-opening-december-
20th,-2013/index.shtml 

*** Viesnīca Sofitel Nusa Dua  atrodas jūras krastā un, tāpat 
kā ikviena Sofitel viesnīca pasaulē, izceļas ar luksuss servisu 
un nevainojamu apkalpošanu. Jūs izbaudīsiet neaizmirstamu 
atpūtu vienā no skaistākajām pasaules pludmalēm.

6.diena – Bali
Brokastis viesnīcā. Dienas ekskursija uz lielāko hinduistu 
templi Bali – „Mātes templi”, kas atrodas Bali augstākā 
kalna nogāzē (3142 m). Pa ceļam uz templi apskatīsiet 
Klungkung pilsētu, kurā atrodas slavenais tiesu nams ar 

saviem neparakstāmi skaistajiem griestu gleznojumiem, 
kuros risināta nozieguma un soda tēma. Pēc tam ceļš vīsies 
tālāk augstienē uz Bukit Jambul, no kurienes paveras 
brīnišķīgs panorāmas skats uz apkārtni līdz pat krasta 
līnijai. Pēc tempļa apmeklējuma par papildus samaksu būs 

iespējams ieturēt pusdienas vietējā restorānā. Atpakaļceļā apskatīsiet vietējos ciematus Selat un 
Sidemen, un skaistās rīsu plantācijas. Visas ekskursijas laikā jūs pavadīs angliski runājošs gids. 
Atgriešanās un atpūta viesnīcā. 

7.diena – Bali
Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai pludmalē un Bali salas baudīšanai. 

***Bali sala ir mazākā Indonēzijas province. Bali atrodas vairākas 
virsotnes, kas ir augstākas par 3000m, viena no tām ir Agung kalns, 
jeb „Mātes kalns”, kas slejas 3031m augstumā un ir aktīvs vulkāns. 
Tieši salas vulkāniskā daba nodrošina ļoti auglīgu augsni, kas 
piemērota lauksaimniecībai. Dienvidos no kalniem atrodas plašas rīsu 
plantācijas, bet ziemeļos tiek audzētas kafijas pupiņas. Sala ir koraļļu 
rifu ieskauta, dienvidos pludmales klāj baltas smiltis, bet ziemeļos un 
rietumos – melnas. Lielākā pilsēta Bali ir Denpasāra, bet slavenākās 
pludmales atrodas Kutā. Par salas kultūras centru izveidojusies Ubuda, 
kurā atrodas muzeji un apskates objekti, kas ļauj tuvāk iepazīt vietējo 
dzīvesveidu un kultūru. Baliešu kultūru ļoti ietekmējušas indiešu un 
ķīniešu, īpaši hinduistu kultūras. Bali ir slavena ar dažādajām 
izsmalcinātajām mākslas formām – glezniecību, kokgriezumiem, 
rokdarbiem, dejām un izpildītājmākslu. Arī baliešu virtuve ir ļoti 

interesanta un neparasta. 

8.diena – Bali
Brokastis viesnīcā. Iespējams doties ekskursijā par papildus samaksu. Ekskursija sākas 15:30 un 
vedīs jūs uz Garuda Wisnu Kencana kultūras parku, kas tika izveidots, lai saglabātu un 
popularizētu baliešu kultūru. Pēc tam dosieties uz Dream Land Beach, kur baudīsiet elpu 
aizraujošus dabasskatus. Šī vieta atzīta par vienu no pasaules labākajām sērfošanas vietām. Tālāk 
ceļš vedīs uz Uluwatu templi, kas ir viens no svarīgākajiem tempļiem Bali dienvidos, kas godina 
jūras garus. Tas atrodas pussalas dienvidrietumu pašā galā, kur stāvas klintis ietiecas tieši stāvus 
kristāldzidrajā ūdenī. Baudot aizgrābjošos dabasskatus, neaizmirstiet uzmanīties no veiklajiem 
pērtiķiem, kas nekavējoties izmantos mirkli, lai paķertu jūsu saulesbrilles, cepuri vai jebko citu, 
kas tobrīd būs atstāts bez uzraudzības. Visas ekskursijas laikā jūs pavadīs angliski runājošs gids. 
Atgriešanās un atpūta viesnīcā.

http://www.sofitel.com/gb/hotel-9078-sofitel-bali-nusa-dua-beach-resort-opening-december-20th,-2013/index.shtml
http://www.sofitel.com/gb/hotel-9078-sofitel-bali-nusa-dua-beach-resort-opening-december-20th,-2013/index.shtml


9.diena – Bali
Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai pludmalē un Bali salas baudīšanai.

10.diena – Bali
Brokastis viesnīcā. Iespējams doties ekskursijā par papildus 
samaksu. Dosieties apskatīt salas dienvidu daļu, pa ceļam 
aplūkojot karalisko Mengwi templi, kas sastāv no trīs plašiem 
laukumiem un divdesmit septiņām atsevišķām struktūrām. Pa 
ceļam uz Tanah Lot apskatīsiet arī pērtiķu mežu pie Alas 
Kedaton. Ierodoties Tanah Lot, varēsiet apbrīnot skaisto jūras 
templi rietošās saules staros. Šis templis tika izveidots, 

pateicoties priesterim, kas ieradās no Javas 16. gadsimtā. 
To iespējams apmeklēt tikai bēguma laikā. Visas 

ekskursijas laikā jūs pavadīs angliski runājošs gids. Atgriešanās un atpūta viesnīcā. 

11.diena – Bali-Singapūra
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm transfērs uz lidostu.
Lidojums: Bali-Singapūra 12:55-15:30
Būs iespējams bagāžu atstāt lidostā un pēc izvēles doties iepirkties vai doties uz pilsētas centru. 
21:30 reģistrēšanās reisam uz mājām.

12.diena – Singapūra-Rīga
Lidojums ar Turkish Airlines: Singapūra-Stambula 00:30-06:40
Lidojums ar Turkish Airlines: Stambula-Rīga 11:45-14:45




