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ĶĪNAS SIMFONIJA 
LIELDIENU PERIODĀ!    

 
 
 

 

 

 28.03. – 13.04. 17 dienas EUR 2345 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 28.03. 

Rīga – Stambula 
nakts lidmašīnā 

 17.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 19.15 – 22.15 lidojums Rīga – Stambula 

 01.55 lidojums Stambula – Pekina  

pirmdiena, 29.03. 
Stambula –  
Pekina  

 

 

****viesnīca Pekinā 

 16.10 ielidošana Pekinā 

 Pekina – Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta – komunistiska un imperiālistiska vienlaikus.  

 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.  

 Pekinas pīle – nobaudīsim delikatesi, kuru kādreiz cēla galdā tikai Ķīnas imperatora ģimenei. 

otrdiena, 30.03. 

Pekina 
****viesnīca Pekinā 

 Ķīnas mūris – masīvs un varens, tas iekļaujas kalnainajā ainavā kā zīda cimds sievietes rokā.  

 Vasaras pils – imperatora vasaras rezidence burvīga ezera krastā. 

 Pekinas opera – izcila māksla vai kaķu koris? Tas jāizlemj katram pašam. 

trešdiena, 31.03. 

Pekina – Luoyang 
 

 

 

 

nakts vilcienā 

 Debesu templis – kulta vieta, ko izmantoja vien Dieva vietnieks zemes virsū – imperators.  

Pašlaik parks ap templi ir tautas iecienīta brīvā laika pavadīšanas vieta, kur spēlēt spēles un taisīt 

kolektīvo rītarosmi.  

 Aizliegtā pilsēta – šobrīd ieejas maksa te nav īpaši augsta, bet pirms vairākiem gadsimtiem 

nelūgtiem viesiem šīs imperatora pils apmeklējums maksāja dzīvību.  

 Pekinas apskate vai brīvs laiks suvenīru iepirkšanai 

 vakarā – brauciens vilcienā uz Lojanu 

ceturtdiena, 01.04. 
Luoyang – Shao Lin - 

Luoyang 

****viesnīca Lojanā 

 budisma šūpulis un pirmā karaliskā budistu svētnīca Ķīnā - Baltā zirga templis pie Lojanas 

 Šaoliņa klosteris – tā slava stāv tālu pār Ķīnas robežām, pateicoties mūkiem, kuri pirms daudziem 

gadsimtiem izveidoja īpašu cīņas stilu bez ieročiem – Kung-fu, pamatu visām ķīniešu kaujas 

mākslām. Kung-fu cīņas mākslas šovs 

piektdiena, 02.04. 
Luoyang – Hua Shan 

 

***viesnīca  

Hua Shan 

 senās galvaspilsētas Lojanas vēsturiskās ieliņas un neparastais Lojanas Tautas muzejs 

 UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Longmen budistu alu templis, glabā 

vairāk nekā 100 000 klintī cirstu akmens Budu reljefus un statujas, no kurām lielākā sasniedz 17 m! 

Tieši Lunmeņā ķīniešu tēlniecība un budisma kultūra sasniedza savu augstāko virsotni. 

 pārbrauciens līdz Hua Shan kalnam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 03.04. 
Hua Shan – Siaņa 

 

 

 
****viesnīca Siaņā 

 pacēlājs uz Hua Shan kalnu 

 pastaigas pa Hua Shan kalna virsotnēm. 2200 metru augstais Hua Shan kalns – mistiskas 

gaisotnes apvīta svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika un senas 

leģendas. Pārbrauciens uz Siaņu 

 Tang dinastijas deju koncerts – tieši Tanu dinastijas valdīšanas laikā, kad galvaspilsēta atradās 

Siaņā, mūzika un dejas māksla Ķīnā sasniegusi vislielāko uzplaukumu. 

svētdiena, 04.04. 

Siaņa  
 

 

 

 

 

****viesnīca Siaņā 

 Siaņa – dēvēta par mūžīgo pilsētu, līdzās Atēnām, Kairai un Romai tā ir viena no seno civilizāciju 

galvaspilsētām. Pilsētas vairāk nekā 3000 gadu pastāvēšanas laikā te valdījušas 13 slavenas 

dinastijas, tās apkārtne esot dzīva Ķīnas nācijas vēstures grāmata. Siaņas pilsētas senie mūri un 

Lielās zoss pagoda – templi apkārt pagodai 648. gadā lika būvēt kroņprincis, pieminot savu mirušo 

māti, bet Lielās Zoss pagodā glabāja no pašas Indijas atvestos budistu svētos rakstus. 

 Terakotas armija – viens no pasaules brīnumiem. Šī armija, pirmā Ķīnas apvienotāja Ciņa Ši 

Huaņdi pēcnāves sargi, gadu tūkstošus nogulējusi zemes dzīlēs, lai atkal celtos un atgādinātu par 

Ķīnas varenību. 

pirmdiena, 05.04. 

Siaņa - Guilin 

 

 

***viesnīca Guilinā 

 lidojums Siaņa – Guilina 

 sirreāliski skaistā, kaļķakmens klinšu kompleksu un kristāldzidro ūdeņu ieskautā Guiliņa, nav 

brīnums kāpēc to dēvē par skaistāko pilsētu Ķīnā. Te skatīsim Kamieļa kalnu un Septiņu 

zvaigžņu parku.  Niedres flautas ala – stalaktīti un stalagmīti, plašas griestu velves, te paveras 

dabas varenība neiedomājamos izmēros. 

otrdiena, 06.04. 
Guilin – Yang Shuo 

***viesnīca Jangšo 

 kruīzs pa Lī upi – ainavas, mīkstas kā samts, un pakalni, kas kā tūkstošgadīgi bruņurupuči iznirst 

aiz katra nākamā upes līkuma. Ķīnā nav skaistākas vietas par šo... 

 vakarā pārsteidzošais Impression San Jie Liu šovs 

trešdiena, 07.04. 
Yangshuo – Longsheng 

 tradicionālā stila tūristu 

klases viesnīca pie 

Longsheng terasēm  

 Yulong – Lī upes mazā māsa. Lai gan tā ir šaurāka un seklāka kā slavenā Lī upe, pēc daudzu domām 

tā paver vēl pasakainākas ainavas. Dosimies izbraucienā pa upi ar bambusa plostu 

 pārbrauciens uz Longsheng 

 vienas no iespaidīgākajām rīsu terasēm pasaulē – Dragon Backbone (Pūķa mugurkauls). Tās 

apdzīvo vairākas nacionālās minoritātes, kuras turpina piekopt senās tradīcijas. 

ceturtdiena, 08.04. 
Longsheng – Guilin    

***viesnīca Guilinā 

 dosimies pastaigā pa Dragon Backbone terasēm, izbaudot šo Ķīnas lauku ainavas pastkarti 

 Tong nacionālās minoritātes ciemats un priekšnesums, kur iepazīsimies ar kolorītās tautas 

kultūru un dzīvesveidu. Pārbrauciens uz Guiliņu 

piektdiena, 09.04. 

Guilin – Sudžo  

****viesnīca Sudžo 

 Ziloņa snuķa kalns – kā milzīgs zilonis ar upē iemērktu snuķi kalns kļuvis par Guiliņas pilsētas 

vizītkarti. 

 lidojums Guilin – Šanhaja; pārbrauciens uz Sudžo 

sestdiena, 10.04. 

Sudžo  
 

 

****viesnīca Sudžo 

 Sudžo apskate – 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. Pastaiga pa seno San Tang ielu un zīda darbnīcas apmeklējums 

 UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Zvejnieka tīkla dārzs 

 Tīģera kalna dārzs, Sudžo Pizas tornis – šķībais templis un panorāma 

svētdiena, 11.04. 

Sudžo – Šanhaja  
 

****viesnīca Šanhajā 

 pārbrauciens uz Šanhaju – visstraujāk augošo pilsētu pasaulē. Te pārmaiņas redzamas ik uz soļa, 

te komunistiskā Ķīna visuzskatāmāk kļūst par kapitālisma lielvalsti. 

 Prieka dārzs un Nefrīta Budas templis – Budas tēls no tīra nefrīta. 

 Akrobātu šovs – ķīnieši spēj atstāt jebkuru bez valodas 

pirmdiena, 12.04. 
Šanhaja – Stambula 

 

 

nakts lidmašīnā 

 Šanhajas krastmala Bund ar angļu koloniālisma laikā celtām celtnēm un lieliskiem modernā 

rajona un Austrumu Pērles skatiem upes pretējā krastā 

 Nanjin iepirkšanās iela – populārākā īstu zīmolu preču tirdzniecības promenāde Šanhajā. 

 brīvais laiks suvenīru iegādei, muzejiem un pasaules augstākajai debeskrāpju skatu platformai 

 22.25 lidojums Šanhaja – Stambula 

otrdiena, 13.04. 

Stambula – Rīga 
 05.10 ielidošana Stambulā (Turkish Airlines piedāvā iespēju doties bezmaksas tūrē pa Stambulu) 

 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 550 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

Lidojums Rīga – Stambula – Pekina un Šanhaja – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase), 

lidostu nodokļi, iekšzemes pārlidojumi Ķīnā; vilciena biļetes guļamvagonos Ķīnā (kajītē 

pa 4 pers.), autobuss ceļojuma laikā; *** un ****viesnīcas (Longsheng – vienkārša 

tūristu klases viesnīca) ar brokastīm un pusdienām vai vakariņām; ieejas maksa ceļojuma 

programmā minētajos apskates objektos; IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi; vietējo 

gidu pakalpojumi; Ķīnas vīzas izmaksas; veselības apdrošināšana. 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

Personīgie izdevumi; ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti programmā; 

dzeramnauda šoferiem, vietējiem gidiem, grupas pavadonei  

un apkalpojošajam personālam (~90 USD).  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 425 līdz 27.10. EUR 1000 līdz 12.01. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 iemaksāto summu līdz 01.02. 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 mēn. pēc atgriešanās datuma.  

 IMPRO birojā līdz 10.02. iesniedzamie dokumenti: ceļošanai derīga pase, 1 krāsains foto (5x5 cm, balts fons, bez brillēm, 

ar matiem neaizklātu seju un pieri!) 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. 

 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. 

Grupas sapulce 

16. martā Rīgas Latviešu biedrības namā 17.30 (pulcēšanās vestibilā)           

Potes: Pasaules Veselības organizācija WHO iesaka potēties pret hepatītu A, B, difteriju un vēdertīfu, kā arī veikt profilakses 

pasākumus pret malāriju. Savlaicīgi konsultējieties pie speciālistiem! Latvijas Infektoloģijas centra vakcinācijas kabinets- Rīga, 

Linezera iela 3, tālr. 67014560 

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no ASV 

valūtas kursa svārstībām, degvielas cenas un lidostas 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 

 

atteikšanās datums līdz 27.10. pēc 27.10. pēc 12.01. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 850 visa summa 


