
 

 
 
 

2022  

LIELAIS ZUNDA SALU CEĻOJUMS 

- FLORESA, KOMODO, SUMBA, BALI 

UN NUSA PENIDA (INDONĒZIJA) 

 

             

 05.11. – 20.11. 16 dienas EUR 2995 
 

Ieteicams rezervēt vietu līdz 01. jūlijam, jo aviobiļešu skaits ir ļoti ierobežots!!! 

Kaut kur tālu, tālu, otrā pasaules malā, iesprostota starp Āziju un Austrāliju atrodas noslēpumaina 
salu grupa, ko sauc par Zunda salām jeb vietējo valodā Nusa Tenggara. Tā ir vieta, kur pa zemi 
staigā drakoni – par vienu no septiņiem pasaules dabas brīnumiem atzītie Komodo varāni, kuru 
biedējošais izskats kļuvis par iedvesmu Austrumu leģendām par pūķiem un drakoniem. Tā ir vieta, 
kur atrodas dažas no interesantākajām cilšu arhitektūrām pasaulē: iezemieši joprojām dzīvo 
primitīvās koka būdiņās ar īpatnējiem salmu jumtiņiem, kas atgādina dažādas rūķu cepuru formas. 
Visbeidzot, tā ir vieta, kur pirms 12 000 gadu dzīvojuši hobiti – dīvaini, aptuveni metru gari 
cilvēkveidīgi radījumi – un kur atrodas daudzkrāsaini vulkānu krātera ezeri, kuri laika gaitā maina 
krāsas... Šī ir daudziem mītiem un noslēpumiem apvīta zeme. 

 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 05.11. 

    Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

• 16.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 18.55 – 22.55 lidojums Rīga – Stambula 

• 01.45 lidojums Stambula – Denpasara (Bali sala) 

svētdiena, 06.11. 

Istanbul – Denpasar  
****viesnīca Kutā 

• 18.55 ielidošana Denpasarā 

• robežas formalitātes un īss transfērs uz viesnīcu Kutas pilsētā 

• vakarā atpūta pēc garā lidojuma 

pirmdiena, 07.11. 

Denpasar – Waingapu 
Praiyawang – 

Walakiri – Waingapu 

***viesnīca Vaingapū 

• rīta lidojums Denpasara – Waingapu (Sumbas sala) 

• pēcpusdienā tūre pa Sumbas salas Austumu daļu: savulaik vietējās karalistes centrs, kur dzīvoja 

karaliskā ģimene – tradicionālais Praiyawang ciems, kas lepojas ar 9 valdnieku ģimenes kapenēm 

ciemata vidū. Šeit arī īpašā Ikat tehnikā šuj krāšņākos tautastērpus Sumbas salā. Walakiri Beach 

pludmale un tās neparastais, bet ļoti fotogēniskais Pigmeju mangrovju mežs (Pygmy mangroves)  

otrdiena, 08.11. 

Waingapu – Tanggedu 
– Pantai Kita 

***viesnīca pie Pantai 

Kita pludmales 

• dabas pastaiga pie Tanggedu kanjona un Tanggedu ūdenskrituma (Air Terjun Tanggedu), kas 

paslēpies vienā no gleznainākajiem un nomaļākajiem Sumbas salas stūrīšiem 

• garš pārbrauciens uz Pantai Kita pludmalei (230 km), pa ceļam apskatot par Sumbas 
Stounhendžu dēvētos akmens totēmus un monilītus Pasunga ciema apkārtnē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 09.11. 

Pantai Kita – Air Tejun 
Lapopu – Praijing – 

Pantai Kita 

***viesnīca pie Pantai 
Kita pludmales 

• ekskursija pa Sumbas salas Rietumu daļu (kopā ~150 km): Waikelo Sawah kaskāde ar īpaši 

skaistu ūdens alu-grotu. 90 m augstais Lapopu ūdenskritums ir ne tikai viens no augstākajiem 

Zunda salu arhipelāgā, bet arī viens no skaistākajiem 

• Praijing – viens no fotogēniskākajiem tradicionālajiem ciematiem Sumbas salā, kur šķiet apstājies 

laiks pirms dažiem gadsimtiem 

• īsa atpūtas pauze simpātiskākajā Pantai Kerewei pludmalē 

ceturtdiena, 10.11. 

Pantai Kita – Bawanna 
–  Ratenggaro – Pantai 

Kita 
***viesnīca pie Pantai 

Kita pludmales 

• ekskursija pa Sumbas salas Rietumu piekrasti (kopā ~150 km): par salas simbolu kļuvušie 

Ratenggaro un Wainyapu ciemi, kur lieliski saglabājušās īpatnējās Sumbas arhitektūras būdas ar 

īpaši augstiem salmu jumtiem, kas gluži vai sniedzas debesīs, bet no abiem ciemiem paveras 

pasakaini skati uz vietu, kur Krokodilu upe tiekas ar okeānu 

• gleznainā Watumalandong piekraste, kuru izdaiļo varenas klintis un nelielas arkas 

• Bawana – skaistākā Sumbas pludmale, kurai pāri pārliekusies iespaidīga klinšu arka 

piektdiena, 11.11. 

***viesnīca Pantai Kita  
• atpūtas diena Sumbas salā – plašajā Pantai Kita pludmalē pie Savu jūras 

sestdiena, 12.11. 

Tambolaka – Ende – 

Moni 

  

vienkāršs viesu nams 

Moni ciemā, pie 

Kelimutu vulkāna 

• Balto smilšu pludmale Mandorak Beach, kas paslēpusies no okeāna starp kaļķakmens klintīm 

• Sumbas salas pastkarte – klinšu iesprostotā Weekuri lagūna ar īpaši dzidru un kārdinošu ūdeni, 

kurā atveldzēties. Pēc tam transfērs uz Tambolakas lidostu (40 km) 

• pēcpusdienā lidojums Tambolaka – Ende (Floresas sala). Īss brauciens uz Moni (50 km) 

• Floresa – līdzās Sumbai, Floresa ir viena no divām interesantākājām Zunda arhipelāga salām, 

kuru, pateicoties zaļumam un dabas krāšņumam, portugāļu kuģotāji nodēvēja par Ziedu salu 

• šodien laicīgi dosimies pie miera, lai rīt ļoti agrā rītā varētu uzsākt ekskursiju uz Kelimutu 

svētdiena, 13.11. 

Moni – Kelimutu – 
Bajawa 

 

 

 

 
 

vienkāršs viesu nams 

Bajawa pilsētiņā 

• Floresas grandiozākais dabas brīnums – Kelimutu – trīs krātera ezeri vulkāna virsotnē, katrs savā 

krāsā: tumši sarkans, gaiši zils un melns. Vietējiem šie krātera baseini, kas laika gaitā maina 

toņus, ir svētvieta, kur mājo gari, tāpēc katram no tiem ir piešķirts nosaukums – Debesu valstība, 

Elle un Šķīstītava. Viegls, ~50 min pārgājiens (1,5 km) līdz Kelimutu krāteru skatu laukumiem 

• garš pārbrauciens uz Bajawa kalnu pilsētiņu (180 km), pa ceļam īsa pietura pie savdabīgās, 

zilo oļu pludmales Penggajawa  

• vēlā pēcpusdienā – iekārtojies Inerie vulkāna pakājē, Bena ciems ir labākais Ngada kultūras 

paraugs ar iespaidīgiem akmens totēmiem, megalītiem un monolītiem, tradicionālajām cilts 

būdām, kā arī svētajiem un upurēšanas altāriem. 

• Zunda salu Fudzi – 2245 m augstais un ar perfektu piramīdas formu apveltītais Inerie vulkāns 

pirmdiena, 14.11. 

Bajawa – Labuan Bajo 

 

***viesnīca Labuan 
Bajo pie Floresas jūras 

• agrā rītā īss brauciens uz Bajawa lidostu (25 km), pa ceļam piestājot nopeldēties palmu un 

tropu veģetācijas ieskautajos Mangeruda (Soa) karstajos avotos 

• lidojums Bajawa – Labuan Bajo (Floresas salas Rietumu pusē) 

• transfērs uz pludmales viesnīcu pie Labuan Bajo pilsētas  

• pēcpusdienā atpūta pie Floresas jūras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 15.11. 

Labuan Bajo – 

Komodo – Padar 
island – Labuan Bajo 

 

 

 
***viesnīca Labuan 

Bajo pie Floresas jūras 

• pilnas dienas kruīzs ar tradicionālo kuģīti pa gleznaino Komodo salu arhipelāgu, kas slavu 

iemantojis pateicoties vienam no mītiem un leģendām apvītākajiem Zemes iemītniekiem – 

draudīgajiem Komodo varāniem. Tā ir lielākā ķirzaka uz planētas, kas pasludināta par vienu no 7 

pasaules brīnumiem. Šie cieņu un respektu iedvesošie rāpuļi ir izcili mednieki – apveltīti ar kājām, 

kas ļauj ātri skriet, peldēt un kāpt kokos; asiem zobiem, kas izdala indi, paralizējot upuri; spēcīgu 

asti, kas var dot letālu triecienu briedim, un ar rīkli, kas ļauj norīt visu kazu vienā rāvienā  

• apmeklēsim Komodo salu, kur dosimies varānu fotomedībās - vieglā, ~ 2 h pārgājienā 

• Pink Beach - Komodo sala var lepoties ar vienu no retajām rozā smilšu pludmalēm pasaulē 

• Padar salā dosimies īsā kāpienā uz skatu punktu no kura paveras elpu aizraujoša panorāma 

trešdiena, 16.11. 

Labuan Bajo – 

Denpasar – Sanur  
****+viesnīca Sanurā  

(Bali salā) 

• brīvs rīts atpūtai pludmalē pie Floresas jūras – 2 km uz D no Labuan Bajo zvejnieku ciemata, 

kas iespraucies gleznainā līcī starp mazām saliņām. Par papildus samaksu - ja lidojumu laiki 

atļaus iespēja doties pusdienas ekskursijā uz Cunca Wulang aizu (~40 USD) 

• pēcpusdienā lidojums Labuan Bajo (Floresas sala) – Denpasara (Bali sala) 

• transfērs uz viesnīcu Sanuras kūrortā 

ceturtdiena, 17.11. 

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, kas strauji sāk iegūt lielāku popularitāti un 

aizrauj ceļotāju sirdis saviem gleznainajiem dabas skatiem, simpātiskajām pludmalēm un varenajām 

piekrastes klinšu ainavām, kurām nav līdzīgu Indonēzijas salu arhipelāgā 

• ekskursija pa Nusa Penidas Rietumu daļu: šeit apmeklēsim piekrastes klinšu baseinu Angels 

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

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

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

• relaksācijas pauze Crystal Bay pludmalē – atpūta pludmalē, peldes vai iespēja doties snorkelēt 

iepazīstot Nusa Penidas daudzveidīgo un neskarto zemūdens pasauli (snorkela masku var izīrēt) 

piektdiena, 18.11. 

  Nusa Penida – Sanur 

 
 

 
****+viesnīca Sanurā 

(Bali salā) 

• agrā rītā turpinām salas iepazīšanu ar ekskursiju pa Nusa Penidas Austrumu daļu:  

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

• Tūkstošs salu skatu laukums (Pulau Seribu) – droši vien iespaidīgākais panorāmas skats Nusa 

Penidā, atklājot izrobotas klintis un saliņas uz abām piekrastes pusēm 

• Atuh Beach un Diamond Beach – gleznains Nusa Penidas stūrītis, kur varenas klintis un klinšu 

saliņas ieskauj divas balto smilšu pludmales. 

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

sestdiena, 19.11. 

Sanur  – Ubud  – 

Denpasar – Istanbul 
nakts lidmašīnā  

• brīvs rīts atpūtai Bali salā; ~12:00 turpinam ar Bali pusdienas ekskursiju: Goa Gajah jeb 

Ziloņu alu – 10. gs. klintī veidotu svētnīcu, kuras ieeju rotā filigrāni kalta akmens siena 

• slavenās Ubudas rīsu terases un palaidnīgo makaku vērošana Pērtiķu mežā  

• 21.40 lidojums Denpasara – Stambula 

svētdiena, 20.11. 

Istanbul – Rīga 
• 05.55 ielidošana Stambulā 

• 09.15 – 11.10 lidojums Stambula – Rīga 

  



 Istabu skaits ir ierobežots. Par vienvietīgā numura iespējām jāsazinās ar Jāni Kreicbergu - janis@impro.lv 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
- lidojumi Rīga – Stambula – Denpasara – Stambula – Rīga; (ekonomiskā 

klase; 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana), lidostu nodokļi 

- 4 programmā minētie vietējie pārlidojumi 

- transporta pakalpojumi (mazais autobuss; minibusi) ceļojuma laikā 

- naktsmītnes (kopā 13 naktis): ***, **** un ****+ viesnīcās divviet. numuros 

ar WC/dušu un brokastīm (Moni un Bajawa ciemos vienkāršs viesu nams) 

- 8 pusdienas (4 no tām piknika tipa) un 4 vakariņas Indonēzijā (07.11-18.11.) 

- aprakstā minētās ekskursijas un ieejas maksas; 1 dienas Komodo salu kruīzs 

- veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

- IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi un vietējā gida pakalpojumi 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
- personīgie izdevumi; dzērieni ēdienreizēs 

- ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti programmā 

- dzeramnauda šoferiem, gidiem un kuģīša personālam (~90 USD) 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 

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

Indonēzijas bezmaksas vīzas Latvijas Republikas pilsoņiem tiek noformētas uz robežas. Vīzas noformēšanai 

nepieciešama pase ar vismaz 2 brīvām lappusēm pie atzīmes Vīzas 

• LR nepilsoņus par Indonēzijas vīzas kārtošanu lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā pirms ceļojuma! 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 10.06. EUR 1500 25.08. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

Potes Pasaules veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B, difteriju, vēdertīfu un Japānas encefalītu, kā 

arī veikt profilakses pasākumus pret malāriju. Savlaicīgi konsultējieties pie speciālistiem! Latvijas Infektoloģijas 

centra vakcinācijas kabinets- Rīga, Linezera iela 3, tālr. 67014560 

Grupas sapulce 18. oktobrī 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!  
Gadījumā, ja mainās vietējo lidojumu grafiks, programmā ir iespējamas nelielas 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 10.06. pēc 10.06. pēc 25.08. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 1300 visa summa 


