
 

 
 
 

2021  

RĪTA BLĀZMAS ZEME VJETNAMA 
AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ 

HALONGAS LĪCĪ   
  ČETRAS DIENAS ATPŪTAI PIE JŪRAS!   

 

 

 
 

Klinšaina, kalnaina un lietusmežiem klāta, noslēpumainā Cat Ba sala un tai piegulošais, mazo klinšu 

saliņu arhipelāgs apbrīnojamajā Halongas līcī ir gluži kā filmas Juras laikmenta parks skatu laukums. 

Grūti atrast vēl labāku vietu, kur atvilkt elpu no ikdienas rutīnas un sajust pasaules malas auru! 

 03.04. – 15.04. 13 dienas EUR 1495 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 03.04. 

Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

 17.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (pretim Air Baltic birojam) 

 19.15 – 22.15 lidojums Rīga – Stambula  
 02.05 lidojums Stambula – Hanoja 

svētdiena, 04.04. 

Istanbul – Hanoi  

***viesnīca Hanojā 

 16.20 ielidošana Hanojā 

 robežas formilitātes un transfērs uz viesnīcu Hanojā 

 atpūta pēc lidojuma 

pirmdiena, 05.04. 

  Hanoi 
 

***viesnīca Hanojā 

 Vjetnamas galvaspilsēta Hanoja – kņadas pilnā Hanojas vecpilsēta, pirmā universitāte 

Literatūras templī; vienas kolonnas pagoda – mazs templītis, kas meistarīgi uzbūvēts uz vienas 

kolonnas dīķa vidū; Hoan Kiem ezers un Hošimina mauzolejs (no ārpuses) 

 vēlā pēcpusdienā - unikālais vjetnamiešu ūdens leļļu šovs 

otrdiena, 06.04. 

  Hanoi – Ninh Binh 

 

 

 
***viesnīca Ninbinā 

 pārbrauciens uz Ninh Binh (2,5-3 h) 

 Ninh Binh – skaists, klinšainu kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. 

Izbrauciens ar laiviņu pa varenu kaļķakmens klinšu ieskauto Trang An upes posmu, apmeklējot 

alas-pasāžas un vienu no tempļiem, kas harmoniski iekļaujas šajā idilliskajā ainavā, kas tika 

iemūžināta Holivudas filmā ''King Kong 2'' 

 Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta, kas izvietojusies gleznainā vietā, klinšainu kalnu ielokā 

trešdiena, 07.04. 

  Ninh Binh – Halong 
***viesnīca Halongā 

 Bai Dinh pagoda – budismam veltītais tempļu ansamblis ir lielākais reliģiskais komplekss ne tikai 

Vjetnamā, bet vispār Indoķīnas reģionā 

 agrā pēcpusdienā pārbrauciens uz Halongas pilsētu pie Halongas līča (4-5 h) 

ceturtdiena, 08.04. 
Halong Bay – Cat Ba 

 

***viesnīca Paradise 
Hotel Cat Ba salā 

 ceļojuma kulminācija – kruīzs ar kuģīti pa slaveno Halongas līci – vietu, kur no jūras dzīlēm 

paceļas kaļķakmens klintis kā milzu pūķa zobi, daudzveidīgu formu izroboti. Klintis ieguvušas 

visdažādākos nosaukumus un slēpj sevī alas, grotas un pazudušas pludmales. Līča apskate 

 ekskursija pa Halongas līci noslēdzas Cat Ba salā. Cat Ba salu arhipelāgs – miera un skaistuma 

oāze Halongas līča malā, kur starp klintīm paslēpušām mazas baltu smilšu pludmales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 09.04. 

pirmdiena, 12.04. 
Cat Ba 

 

***viesnīca Paradise 

Hotel Cat Ba salā 

 4 atpūtas dienas uz Cat Ba salas Halongas līcī – ***viesnīcā Paradise (Cat Ba pilsētiņā; 

https://catbaparadisehotel.com.vn/), no kuras 2 simpātiski Cat Ba līcīši-pludmales sasniedzami 

10-15 min pastaigas attālumā (1-1,2 km) 

 par papildus samaksu iespējamas ekskursijas – mangrovju meži un Thien Long ala, izbrauciens 

pa Halongas mazo māsu - gleznaino Lan Ha līci; tūre uz Cat Ba nacionālālo parku – pārgājiens 

džungļos ar iespēju aktīvākajiem uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras iespaidīga panorāma  

otrdiena, 13.04. 
Cat Ba – Halong – 

Hanoi 

***viesnīca Hanojā 

 došanās ar kuģīti uz Vjetnamas sauszemi caur 

Halongas līci - vēl pēdējie mirkļi kopā ar skaistākajām 

dabas ainavām ne tikai Vjetnamā, bet visā Indoķīnā 

 pārbrauciens uz Hanoju (3-4 h). Brīvs vakars Hanojā 

trešdiena, 14.04. 

 Hanoi – Istanbul 
 

 

 

 
***viesnīca Hanojā 

 brīvs rīts Hanojā – atpūtai, suvenīriem, paklaiņot pa 

Hanojas vecpilsētas ieliņām.  

 Par papildus samaksu doties ekskursijā uz Le Mat 

čūsku ciemu un nobaudīt čūskas maltīti vai uz 

Etnoloģijas muzeju Hanojā 

 agrā vakarpusē transfērs uz lidostu 

 21.45 lidojums Hanoja – Stambula 

ceturtdiena, 15.04. 
Istanbul – Rīga 

 04.35 ielidošana Stambulā (Turkish Airlines piedāvā 

bezmaksas ekskursiju Stambulā) 

 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga  

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 325 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojums Rīga – Stambula – Hanoja – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase); 

lidostu nodokļi; naktsmītnes ***viesnīcās ar brokastīm; 4 pusdienas 

(ekskursiju dienās); aprakstā minētās ekskursijas; vīzas izmaksas; veselības 

apdrošināšana; IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
Personīgie izdevumi; ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav 

minēti programmā vai minēti kā papildus; dzeramnauda šoferiem, 

vietējam gidam, apkalpojošajam personālam (~40 eiro); sabiedriskais 

transports (taksis, tuk-tuk); vakariņas; pusdienas brīvajās dienās 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 425 līdz 01.12. EUR 550 līdz 01.02. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.12. pēc 01.12. pēc 01.02. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 500 visa summa 

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

 LR pilsoņiem IMPRO birojā jāaizpilda vīzu anketa, jāiesniedz ceļošanai derīga pases kopija līdz 05.03., dodoties ceļojumā – 

jāņem līdzi 2 jaunas foto pases formāta foto. LR nepilsoņus un citu valstu pilsoņus par nepieciešamajiem dokumentiem, 

vīzas kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā  

Grupas informatīvā sapulce 25. martā 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  

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

kā arī atkarībā degvielas cenas, lidostu nodokļu pieauguma vai valūtas kursa svārstībām! 

  

 

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 

 

https://catbaparadisehotel.com.vn/

