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TROPISKĀS INDONĒZIJAS SALAS -  

NUSA PENIDA, LOMBOKA,  

DŽILI UN BALI  
LIELDIENU PERIODĀ! 

 

 
 

 

 31.03. – 14.04. 15 dienas EUR 1895 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 31.03. 

Rīga – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 10.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.30 – 15.30 lidojums Rīga – Stambula 

 02.00 lidojums Stambula – Denpasara 

ceturtdiena, 01.04. 

Stambula – Sanur  

****viesnīca Sanurā 

 19.30 ierašanās Denpasarā, Bali salā 

 robežas formalitātes un transfērs uz viesnīcu Sanuras kūrorta apkārtnē 

piektdiena, 02.04. 

Sanur – Nusa Penida 

 

 

 

 

 

 
****viesnīca Nusa 

Penidas salā 

 brauciens ar mazo kuģīti uz Nusa Penidas salu (30-60 min) 

 Nusa Penidas sala – viens no Indonēzijas noslēpumiem – kļūst arvien popularāka un aizrauj 

ceļotāju sirdis ar gleznainiem dabas skatiem, simpātiskām pludmalēm un varenām piekrastes 

klinšu ainavām, kam Indonēzijas salu arhipelāgā nav līdzīgu 

 ekskursija pa Nusa Penidas rietumu daļu: apmeklēsim piekrastes klinšu baseinu Angels 

Billabong un Broken Beach, kur okeāns izveidojis karsta kriteni ar iespaidīgu klinšu arku 

 Nusa Penidas slavenākā pastkarte – Kelingking Beach, ko mēdz saukt arī par T-Rex pludmali, jo 

masīva klints pludmales kreisajā pusē atgādina karaliskā tiranozaura (Tyrannosaurus Rex) galvu  

 relaksācija Crystal Bay pludmalē – atpūta, peldes un iespēja snorkelēt, iepazīstot Nusa Penidas 

daudzveidīgo un neskarto zemūdens pasauli (snorkelēšanas masku var izīrēt) 

sestdiena, 03.04. 

  Nusa Penida – Ubud 

 

 

 
****viesnīca Ubudā 

 ekskursiju pa Nusa Penidas austrumu daļu: Atuh Beach un Diamond Beach – gleznainā 

Nusa Penidas stūrītī divas balto smilšu pludmales ieskauj varenas klintis un klinšu saliņas  

 Teletūbiju kalni, kur zaļo pakalnu ainava atgādina slaveno bērnu TV seriālu 

 Tūkstošs salu skatu laukums (Pulau Seribu) – iespējams, piedāvā iespaidīgāko panorāmas skatu 

salā, atklājot izrobotas klintis un saliņas 

 brauciens ar mazo kuģīti atpakaļ uz Bali salu (30-60 min) 

svētdiena, 04.04. 

Ubud – Pura Tira 

Empul – Ubud 

****viesnīca Ubudā 

 mērkaķu vērošana Pērtiķu mežā, aktīvā Batur vulkāna un Batur ezera ainavas 

 viens no atpazīstamākajiem Bali simboliem – slavenās Ubudas rīsu terases 

 Bali Valdnieku ieleja Gunung Kawi – mistiskās un laikmetu līkločos aizmirstās karaļu kapenes 

 viena no nozīmīgākajām svētvietām Bali salā – Pura Tira Empul templis ar svētavota baseiniem 



 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 05.04. 

Ubud – Pura Besakih – 

Ubud  

 

****viesnīca Ubudā 

 Bali salas kultūras centrs Ubuda ar Saraswati ūdens pili un Goa Gajah jeb Ziloņu alu – 10. gs. 

klintī veidotu svētnīcu, kuras ieeju rotā filigrāni kalta akmens siena 

 par Mātes Templi dēvētais Pura Besakih tempļa komplekss ir svētākais hinduistu reliģijas 

arhitektūras piemineklis Balī. Salas svētākais un augstākais vulkāns Gunung Agung (3142 m), 

kas pēdējo lielo izvirdumu piedzīvoja 1963. gadā 

otrdiena, 06.04. 

Ubud – Ulun Danu 

Bratan – Tanah Lot –
Lombok 

 
****viesnīca 

Lombokā 

 par Bali simbolu kļuvušais Ulun Danu Bratan peldošais templis 

 Bali pagodu mežs - karaliskā, Taman Ayun svētnīca, kuru ieskauj tropu dārzs  

 romantiskais Tanah Lot okeāna templis kļuvis par salas simbolu un izdaiļo pastkartītes  

 vakara lidojums Bali sala – Lombokas sala un īss transfērs uz viesnīcu Senggigi kūrortā 

Bali sala jau gadiem piesaista tūristu pūļus, bet tās jaunākā māsa Lomboka tikai pēdējā laikā 

sāk pievērst ceļotāju uzmanību, piedāvājot ne tikai skaistas pludmales, bet arī bagātu kultūras un 

dabas mantojumu, kur ikonas vietu ieņem slavenais 3726 m augstais Rindžani vulkāns (Rinjani). 

trešdiena, 07.04. 

Lombok – Gili Air –  
Gili Meno – Lomboka  

 

 

 
 

 

****viesnīca 

Lombokā 

Tropiskās Džili salas (Gili) atšķiras no savām lielajām māsām. Tās slavu ieguvušas, pateicoties 

baltām smilšu pludmalēm, kristāldzidram ūdenim un krāšņai zemūdens pasaulei, kas veido 

klusu, tropisku idilli. Pat automašīnas šeit ir tabu – tās aizstāj zirgu karietes un riteņi. 

Relaksējošs, atpūtas izbrauciens ar laivu uz Gili Meno un Gili Air salām un atpūta divās 

tropiskajās Džili salās – okeāna un balto pludmales smilšu baudīšana un iespēja iepazīt 

bagātīgo zemūdens pasauli snorkelējot (inventāru par ~ 6 USD var izīrēt uz salas) 

 koraļļu rifu ielenktais Gili Air atols ir labākā vieta, kur baudīt zemūdens pasauli – salas 

kristāldzidrie ūdeņi pārsteidz ar krāšņiem koraļļu dārziem un krāsainiem tā iemītniekiem.  

 vismazākā no Džili saliņām Gili Meno ir arī visklusākā – vieta, kur nozust kādā vientuļā 

pludmales stūrītī un uz brīdi sajusties kā Robinsonam Krūzo... 

ceturtdiena, 08.04. 

Lombok 

 

 

 
****viesnīca 

Lombokā 

 viegla pastaiga lietusmežā līdz divām kaskādēm – 30 m augsto Benang Stokel un 40 m augsto 

Benang Kelambu ūdenskritumu, kas graciozi kā līgavas plīvurs krīt pāri zaļojošai klintij  

 Lombokas galvaspilsēta Matarama: eksotiskais Sweta tirgus un 1714. gadā celtais Lingsar 

templis – vissvētākais Lombokas salā. Tas ir arī vienīgais hindu templis pasaulē, kurā, 

simbolizējot harmoniju un vienotību reliģiju starpā, uz lūgšanām ir aicināti musulmaņi. 

 vairāk nekā 200 gadus senie Narmadas karaliskie dārzi ataino majestātisko Ridžani vulkānu 

miniatūrā, bet tā svētie avoti dot mūžīgo jaunību svētceļniekiem 

piektdiena, 09.04.– 

sestdiena, 10.04. 

Lombok  

****viesnīca Lombokā 

 divas brīvas dienas atpūtai Senggigi kūrortā - Lombokas salā pie Bali jūras (Indijas okeāna) 

 par papildu samaksu būs iespējamas papildus ekskursijas: piekrastes tūre – Lombokas 

piekrastes gleznainākās klintis un pludmales un tradicionālais Sasak ciems; Sendang Gile un 

Tiu Kelep ūdenskritumu tūre ar pārgājienu uz divām ūdens kaskādēm džungļos 

svētdiena, 11.04. 
    Lombok – Kuta 

****+viesnīca Bali salā 

 rīta pusē transfērs uz Lombokas lidostu 

 lidojums Lombokas sala – Denpasara  

 īss tansfērs uz Patra Bali Resort viesnīcu Kutas kūrortā; pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai Bali 

  pirmdiena, 12.04.  
Kuta (Bali sala) 

****+viesnīca Patra 
Bali Resort Bali salā 

 brīva diena atpūtai Bali salā – par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iekarojusi ceļotāju sirdis, 

pateicoties lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsa terašu ainavām, krāšņajai zemūdens pasaulei 

un sērfingam, senajiem tempļiem un unikālajai kultūrai 

 par papildu samaksu iespējamas ekskursijas (baliešu dejas; ziloņu safari un/vai raftings) 

   otrdiena, 13.04. 
   Kuta – Uluwatu –

Denpasara – Stambula 

 

nakts lidmašīnā 

 brīvs rīts atpūtai Bali salā; izrakstīšanās no viesnīcas un pus dienas tūre gar Bali krastu: 

stāvās un gleznainās Uluwatu klintis ar mazu templīti to virsotnē; Water Blow – izrobotas 

kaļķakmens klintis, pret kurām paisuma laikā triecas varenu viļņu ūdens šaltis 

 Pandawa Beach balto smilšu pludmale ar klinšu sienās veidotām Bali dievību statujām 

 21.00 lidojums Denpasara – Stambula 

trešdiena, 14.04. 

Stambula – Rīga 
 04.55 ielidošana Stambulā 

 08.35 – 11.35 lidojums Stambula – Rīga 

 Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 550! 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
- lidojumi Rīga – Stambula – Denpasara – Stambula – Rīga; lidostu nodokļi; 

- lidojumi Denpasara - Lomboka un Lomboka - Denpasara; 

- aprakstā minētās ekskursijas un transporta pakalpojumi Indonēzijas salās 

- naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **** un ****+ viesnīcās ar brokastīm; 

divvietīgos numuros ar WC un dušu; 7 pusdienas ekskursiju dienās (02.04-08.04); 

- veselības apdrošināšana; vietējā gida pakalpojumi ekskursiju laikā 

- IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi ceļojuma laikā 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
- personīgie izdevumi; vakariņas (un pusdienas 09.04-13.04) 

- papildu ekskursijas un ieejas maksa objektos, kuri nav minēti programmā;  

- dzeramnauda šoferiem, gidiem un apkalpojošajam personālam (~60 USD) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

              

 

 

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa 

iemaksa 

otrā iemaksa pilna summa 

EUR 425 01.11. EUR 800 25.01. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma un ar 

vismaz 2 brīvām lapaspusēm pie atzīmes Vīzas. 

 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.  
 LR pilsoņiem Indonēzijas vīzas nav nepieciešamas.  

LR nepilsoņus par Indonēzijas vīzām lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā pirms ceļojuma!  
 

  Grupas sapulce 17. martā 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā,  

kā arī atkarībā no degvielas cenas, lidostu nodokļu un ASV dolāra kursa pieauguma!  
                         Mainoties lidojumu laikiem, programmā ir iespējamas izmaiņas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

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 

 

atteikšanās datums līdz 01.11. pēc 01.11. pēc 25.01. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 700 visa summa 


