ĶĪNAS ČETRAS
GALVASPILSĒTAS

2019

15.10. – 24.10.
diena, maršruts
otrdiena, 15.10.
Rīga – Helsinki
nakts lidmašīnā
trešdiena, 16.10.
Helsinki – Pekina
****viesnīca Pekinā
ceturtdiena, 17.10.
Pekina
****viesnīca Pekinā
piektdiena, 18.10.
Pekina – Nandzjiņa

















10 dienas

EUR 1545

notikumi, apskates objekti
12.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam)
14.20 – 15.30 lidojums Rīga – Helsinki
18.05 lidojums Helsinki – Pekina
06.55 ielidošana Pekinā
Pekina – Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta – komunistiska un imperiālistiska vienlaikus
iekārtošanās viesnīcā un atpūta pēc lidojuma, brīvais laiks
Pekinas pīle – nobaudīsim delikatesi, kuru kādreiz cēla galdā tikai Ķīnas imperatora ģimenei
Ķīnas mūris – masīvs un varens, tas tomēr iekļaujas kalnainajā ainavā kā zīda cimds sievietes rokā
Vasaras pils – imperatora vasaras r ezidence burvīga ezera krastā
Iespēja apmeklēt Pekinas operu (papildus) – izcila māksla vai kaķu koris? Tas jāizlemj katram pašam
Pekinas apskate. Tjaņaņmiņa (Padebešu miera) laukums. Kas īsti notika 1989. gadā, kad
tūkstošiem piketējošo studentu vienas nakts laikā pazuda bez pēdām – uz šo un citiem jautājumiem
mēģināsim rast atbildes pasaulē lielākajā pilsētas laukumā pie Mao Dzeduna mauzoleja
Aizliegtā pilsēta – šobrīd ieejas maksa te nav īpaši augsta, bet pirms vairākiem gadsimtiem
nelūgtiem viesiem šīs imperatora pils apmeklējums maksāja dzīvību
Debesu templis – kulta vieta, ko izmantoja vien Dieva vietnieks zemes virsū – imperators
vakarā – brauciens vilcienā uz Naņdzjinu (Nankinu)
–

nakts vilcienā
sestdiena, 19.10.
Naņdzjina (Nankina)
****viesnīca
Naņdzjinā
svētdiena, 20.10.
 brauciens uz Sudžo (Suzhou)
Naņdzjina – Sudžo
 Sudžo – Sudžo kādreiz dēvēta par Debesu pilsētu, Uzlēcošo zvaigzni, Ķīnas Venēciju. Marko Polo
laikos tā bijusi visnozīmīgākais zīda ražošanas centrs, bet pašlaik tūristi to dēvē par dārzu un kanālu
pilsētu. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Zvejnieka tīkla dārzs, zīda
darbnīca un fotogēniskā Shan Tang senā iela
****viesnīca Sudžo
pirmdiena, 21.10.
 turpinam Sudžo apskati – Tīģera kalna dārzs un Sudžo Pizas tornis – šķībais templis
Sudžo – Šanhaja
 antīkais ūdens ciemats Luzhi, ko mēdz dēvēt par Austrumu Venēciju pateicoties skaistajiem
kanāliem un tiltiņiem, no kuriem daudzi saglabājušies pat no Song dinastijas laikiem
****viesnīca Šanhajā  TV tornis Austrumu Pērle – Šanhajas simbols un trešais augstākais pasaulē
otrdiena, 22.10.
 Šanhaja – visstraujāk augošā pilsēta pasaulē un nu jau gadsimtu Ķīnas ekonomiskā galvaspilsēta. Te
Šanhaja
pārmaiņas redzamas ik uz soļa, te komunistiskā Ķīna visuzskatāmāk kļūst par kapitālisma lielvalsti.
****viesnīca Šanhajā  Nefrīta Budas templis – Budas tēls no tīra nefrīta; Prieka dārza tirgus un Akrobātu šovs
trešdiena, 23.10.
 Šanhajas muzejs, kas lepojas ar iespaidīgāko Ķīnas mākslas kolekciju pasaulē.
Šanhaja
 populārākā īstu zīmolu preču tirdzniecības promenāde Nanjin iepirkšanās iela un slavenā Šanhajas
krastmala (Bund) – vienā pusē upei angļu koloniālisma laikā celtās celtnes, otrā – modernās Ķīnas
arhitektūras pieminekļi, tai skaitā pilsētas simbols.
****viesnīca Šanhajā  brīva pēcpusdiena un laiks suvenīru iegādei
ceturtdiena, 24.10.  09.20 – 14.20 lidojums Šanhaja – Helsinki
Šanhaja – Rīga
 16.10 – 17.20 lidojums Helsinki – Rīga

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās– EUR 250

Ceļazīmes cenā ietilpst
Lidojumi Rīga – Helsinki – Pekina un Šanhaja – Helsinki – Rīga (ekonomiskā klase), lidostu nodokļi; vilciena biļetes
guļamvagonā (četrvietīgas kupejas); komfortabli autobusi ceļojuma laikā; ****viesnīcas ar brokastīm un pusdienām vai
vakariņām; ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi; vietējo
gidu pakalpojumi; vīzas izmaksas; veselības apdrošināšana

Ceļazīmes cenā neietilpst
Ieejas maksa pasākumos, kuri nav minēti programmā; pusdienas vai vakariņas;
dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un
tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu
izmaksas vismaz 45 USD apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem
Ķīnā

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 425 līdz 15.05. EUR 550 līdz 15.08. atlikusī summa
ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot



Atteikšanās no ceļojuma
līdz 15.08.
pēc 15.08.
atteikšanās datums līdz 15.05.
EUR 100
EUR 450
visa summa
zaudētā summa
 iemaksāto summu līdz 15.08. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti

 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās
datuma. Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 17.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai!
 Papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas apliecība
vai notariāli apstiprināta tās kopija; ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja vai
notariāli apstiprināta tās kopija.
 IMPRO birojā līdz 20.08. iesniedzamie dokumenti (Ķīnas vēstniecības prasības no 2018. gada 1.jūlija): ceļošanai derīga
pase, 1 krāsains foto (5x5 cm, bez brillēm, neaizklāta seja, balts fons) un Ķīnas vīzu anketa. Klientiem jāparedz laiks, lai
ierastos Ķīnas vēstniecībā Rīgā, Ganību dambī 5 nodot pirkstu nospiedumus - datums un laiks tiks precizēts ar katru
personīgi pēc vīzu dokumentācijas sagatavošanas.

Grupas sapulce 04. oktobrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā).
Potes: Pasaules Veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B, difteriju un vēdertīfu. Papildu informācija:
Vakcinācijas centrā, Tallinas ielā 34, Rīga; www.vakcinacijascentrs.lv

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā,
kā arī atkarībā no ASV dolāra kursa svārstībām, degvielas cenas un lidostu nodokļu pieauguma!

IMPRO
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
skype: impro.info
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

