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LIELAIS BORNEO CEĻOJUMS 

AR ATPŪTU MALAIZIJAS 

POLINĒZIJAS SALĀS  
IEROBEŽOTO AVIOBIĻEŠU DĒĻ IESAKĀM PIETEIKTIES LĪDZ 10. JANVĀRIM! 

 

 

 

 

 23.03. – 06.04. 15 dienas EUR 2675 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 23.03. 

Rīga – Kuala Lumpur 

nakts lidmašīnā 

• 09.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.05 – 16.10 lidojums Rīga – Stambula 

• 01.50 lidojums Stambula – Kualalumpura 

piektdiena, 24.03. 

Kuala Lumpur 
****viesnīca 

Kualalumpurā 

• 17:00 ierašanās Kualalumpurā 

• robežas formalitātes lidostā un transfērs uz viesnīcu 

• brīvs vakars un atpūta pēc lidojuma 

sestdiena, 25.03. 

Kuala Lumpur – 

Kota Kinabalu 

(Borneo) 
 

 

 
 

 ***viesnīca Berringis 
Resort Kota Kinabalu 

apkārtnē 

• Kualalumpura (neliela apskate) – 130 gados pilsēta attīstījusies no tukšas vietas līdz vienai no 

modernākajām pilsētām pasaulē. Kualalumpura pārsteigs ne tikai ar debesskrāpju mežu, tai skaitā 

visaugstākajiem pasaulē, bet arī ar lieliski saglabājušajām koloniālā stila ēkām. Te piestāsim pie 

pilsētas simboliem – Sultāna Abdula Sameda ēkas, Masjid Jamek mošejas un Dvīņu torņiem 

• Batu alas – 272 pakāpieni jūs aizvedīs uz templi, kur lielos svētkos 400 m garajās un ap 120 m 

augstajās alās pulcējas līdz 100000 hinduistu, lai godinātu dievu Šivu un viņa dēlu Subramandžamu 

• vakarpusē lidojums Kualalumpura – Kota Kinabalu (Borneo salu) 

• transfērs uz pludmales viesnīcu Berringis Resort (pie Kota Kinabalu) 

Borneo – mītiem, nostāstiem un leģendām apvīta sala, kas pirmo eiropiešu pētnieku uzmanību 

piesaistīja ar galvaskausu mednieku ciltīm, bieziem mūžamežiem un endēmiskiem dzīvniekiem. 

Borneo turpina vilināt ceļotājus arī mūsdienās, piedāvājot klusu atpūtu prom no lielo kūrortu kņadas 

svētdiena, 26.03. 

Kota Kinabalu (Borneo) 
 

***viesnīca 

Berringis Resort 

• pusdienas ekskursija pa Borneo salas Sabahas štata galvaspilsētu – Kota Kinabalu ne tikai 

dos labu ieskatu Borneo salas pilsētas dzīvē, bet arī iepazīstinās ar salas vēsturi, kultūru un būs 

labākā vieta, kur iegādāties mājniekiem kādu suvenīru 

• Mari Mari Culture Village – ciems, kur iepazīsim dažādās Borneo ciltis, to sadzīvi, arhitektūru, 

dejas un senās galvaskausu mednieku tradīcijas, kas padarīja šo salu leģendāru un teiksmainu 



 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 27.03. 

Kota Kinabalu (Borneo) 

 

 

***viesnīca 

Berringis Resort 

• brīva diena atpūtai pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

• par papildu samaksu: iespējams doties pilnas dienas tūrē uz 

Kudat (salas Ziemeļu pussalu) - Borneo bungu darbnīca un 

Rungus cilts iepazīšana, kas dzīvo tradicionālajās Long House 

iezemiešu mājās un nēsā no citām Sabah kultūrām pavisam 

atšķirīgus tautas tērpus (~75 EUR) 

otrdiena, 28.03. 

Kota Kinabalu (Borneo) 

 

 

 

 
 

 

 

***viesnīca 

Berringis Resort 

• brīva diena atpūtai pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

• par papildu samaksu iespējams doties ekskursijā – relaksējošā 

izbraucienā ar kuģīti uz tropisko Pulau Tiga salu un tās dubļu 

vannām (~80 EUR, iekļaujot pusdienas) VAI garā dienas tūrē 

uz eksotisko Brunejas Sultanātu un tā krāšņo, zeltā dekorēto 

galvaspilsētu Bandarseribegavanu, kur bagātākie pasaules 

monarhi izpaudušies radot DA-Āzijas skaistākās mošejas, kā arī 

lielāko pili uz Zemes, kurā ietilptu 3 Versaļas pilis, kas ļoti 

kontrastē ar lielāko ūdens ciematu pasaulē – par Austrumu 

Venēciju dēvēto Kampung Ayer (tikai, ja Brunejas robeža bez 

ierobežojumiem būs vaļā; sākot no 100 EUR + aviobiļetes)  

trešdiena, 29.03. 

Kota Kinabalu – 

Kinabalu nat. park – 
Sandakan 

 

 

 

 

****viesnīca 

Sandakanā  

• garš pārbrauciens uz Sandakanu (355 km), pa ceļam apskatot Kinabalu parku un Poring avotus 

• ekskursija Kinabalu nacionālajā parkā, kas aptver zemeslodes senākās lietus mežu teritorijas un 

lepojas ar vienu no bagātākajām augu valstīm uz planētas. Pār parku majestātiski paceļas 

Malaizijas Borneo ikona un simbols – Kinabalu kalns, augstākā virsotne DA Āzijā (4095 m vjl). 

Dosimies pastaigā pa Kinabalu parka kalnu lietusmežu, kur varēs iepazīties ar daudziem, ļoti 

retiem augiem, kas sastopami šajā floras dārgumu lādē 

• relaksācija Poring karstajos avotos, kas izvietojušies skaistā dārzā, džungļiem klātu pauguru 

pakājē (privātās kabīnes par papildus samaksu). Apmeklēsim arī Canopy walkway – kokos 

iekārtus tiltiņus, kas ļauj paskatīties uz džungļiem no cita rakursa 

• ja paveiksies, parka apkārtnē būs iespēja vērot ļoti reto raflēziju – lielāko planētas ziedu! 

ceturtdiena, 30.03. 

Sandakan – Sepilok – 

Sandakan 

 

****viesnīca 

Sandakanā 

• Sepilok Orangutānu rehabilitācijas centrs – tā misija ir aprūpēt un atgriezt dabīgajā džungļu vidē 

savainotus vai apgādniekus zaudējušus Borneo orangutānus. Daļa no šiem cēlajiem un pārsteidzoši 

gudrajiem primātiem atgriežas uz centra piedāvāto rīta maltīti, ļaujot tos iepazīt un iemūžināt bildēs 

• Rainforest Discovery Center ar gaisa tiltiem un skatu platformām virs Borneo lietusmežiem 

• Saules lāču centrs, kur iepazīsim tuvāk šos piemīlīgos Borneo dzīvnieku pasaules iemītniekus 

• Sim Sim water village – ūdens ciemats Sandakanā ar uz pāļiem uzstutētām mājām un ielām 

piektdiena, 31.03. 

Sandakan – Sungai 
Kinabatangan 

 

vienkārša, tūristu 

klases džungļu lodža 

pie Sungai 
Kinabatangan upes  

• Labuk Bay gardegunu pērtiķu rezervāts, labākā vieta kur vērot tikai Borneo raksturīgos 

proboscis monkey – mērkaķus ar reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu, fallam līdzīgu degunu  

• brauciens uz Sungai Kinabatangan upi (135 km), pa ceļam apmeklējot Gomantong alu 

• Gomantong ala – masīva pazemes zāle, kas mudž no sikspārņiem, svīres putniem un kukaiņiem. 

Dienas vidū, kad saules stari laužas pazemes valstībā, tā kļūst mazāk biedējoša 

• vēlā pēcpusdienā dosimies labākajā Malaizijas safari braucienā ar laivu pa Sungai Kinabatangan 

upi, džungļos meklējot Borneo Lielo piecinieku – savvaļas Borneo orangutānu, Borneo Pigmeju 

ziloni, Sumatras degunradzi, sālsūdens krokodilu un unikālos gardegunu pērtiķus 

sestdiena, 01.04. 

Sungai Kinabatangan 

– Semporna 
tūristu klases viesnīca 

Sempornā (Grace 

Hotel) 

• agrā rītā otrs izbrauciens ar laivu pa Sungai Kinabatangan upi, meklējot Borneo Lielo piecinieku, 

gibonus un citus mērkaķus, kā arī vērojot iespaidīgo un krāsaino putnu pasauli 

• mistiskās Agop Batu Tulup alas pie Sungai Kinabatangan upes – to nišās saglabājušies daudzi, 

500-900 gadus seni, grebumiem rotāti koka zārki, kuros iezemieši glabāja savus senčus 

• pārbrauciens uz Sempornu (195 km) – tipisku Borneo zvejas ostas pilsētu, kas kalpo kā laba bāze, 

lai iepazītu Tun Sakaran Marine Park parku un tropisko salu arhipelāgu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 02.04. 

Semporna (Tun 

Sakaran Marine Park) 

 

 

 

 

 

 

 

 

tūristu klases 

viesnīca Sempornā 

(Grace Hotel) 

• pilnas dienas laivu tūre uz Tun Sakaran Marine Park jūras parka salām: 

• Malaizijas Polinēzijas salas jeb Tun Sakaran Marine Park, kas ietver tropisku salu arhipelāgu 

Sempornas pilsētiņas apkārtnē, kas ļoti atgādina Polinēzijas salas – šeit var atrast visu, gan 

vulkāniskas salas, gan gredzena tipa atolus, kristāldzidras lagūnas, mazas saliņas ar palmu birzīm, 

baltu smilšu strēles, kas iestiepjas Klusajā okeānā, un vienu no pasaulē labākajām, snorkelēšana un 

niršanas vietām. Šo noslēpumaino un tūrisma mazskarto salu arhipelāgu apdzīvo polinēziešiem 

radniecīgā Bajau klejotāju tauta, kuri ceļo no vienas salas uz otru un mitinās primitīvās koka 

būdiņās uz pāļiem, kā dēļ tos iesaukuši par jūras čigāniem 

• vulkāniskā, zaļiem kalniem klātā un Polinēzijas salām tik līdzīgā Pulau Bohey Dulang sala, kur 

pagrūts, 1 stundas kāpiens kalnā atklāj satriecošu skatu pār arhipelāgu un gredzena formas 

koraļļu rifu-lagūnu, kas tik ļoti kontrastē ar tumši zilajiem Klusā okeāna ūdeņiem (lietainos 

apstākļos kāpiens var tik atcelts, tad mēģināsim to realizēt aiznākošā dienā)  

• tropiskā Pulau Sibuan sala – Malaizijas Polinēzijas skatu kartīte   

• zemūdens pasaules iepazīšana snorkelējot Mantabuan atolā 

pirmdiena, 03.04. 

Semporna (Pom Pom 
Mataking,Timba Timba) 

 

tūristu klases 

viesnīca Sempornā 

(Grace Hotel) 

• relaksējoša, pilnas dienas laivu tūre uz Sempornas arhipelāga Austrumu saliņām: 

• šodien apmeklēsim mazās Timba Timba, Pom Pom un Mataking salas – tās izskatās kā izkāpušas 

no Maldivu salu bukleta vāka, ar garām, baltām smilšu strēlēm, kas iestiepjas okeānā. Brīvais 

laiks atpūtai, relaksējošai pastaigai pa smilšu strēlēm un/vai lieliskām snorkelēšanas vietām 

iepazīstot Borneo zemūdens valstību, kas ir viena no labākajām pasaulē 

• par papildu samaksu: iespēja nirt ar akvalangu Pom Pom vai Mataking salā (~70 EUR, 

daivings jāpiesaka vismaz nedēļu iepriekš) 

otrdiena, 04.04. 

Semporna (Tun 

Sakaran Marine Park) 
tūristu klases viesnīca 

Sempornā (Grace H.) 

• vēl viena pilnas dienas laivu tūre uz Tun Sakaran Marine Park (Malaizijas Polinēzijas salām)  

• Pulau Tatagan sala ar fotogēnisku, uz pāļiem celtu būdiņu ciematiņu, kam paceļās džungļiem 

klātas klintis fonā, kuru apdzīvo polinēziešiem radniecīgā Bajau klejotāju tauta jeb jūras čigāni 

• tropiskā Pulau Maiga sala, kas lieliski piemērota atpūtas pauzei. Brīvais laiks atpūtai, rotaļām ar 

Bajau bērniem, relaksējošai pastaigai pa nelielās salas pludmalēm un/vai snorkelēšanai  

trešdiena, 05.04. 

Semporna – Tawau – 

Kuala Lumpur 

 

 

 

 
 

nakts lidmašīnā 

• Bukit Tengkorak (Skull Hill) jeb tulkojumā Galvaskausu kalns ir daļa no antīka vulkāna krātera un 

nozīmīgāka arheoloģiskā vieta Borneo salā, kur vietējie iezemieši neolīta laikmetā, pirms vairāk kā 

3000 gadiem, veidoja keramikas izstrādājumus un tirgoja tos citām tautām reģionā līdz pat 3500 

km attālajai Jaunbritānijai, Melanēzijā (05.04 no rīta vai 01.04 vēlā pēcpusdienā) 

• brauciens uz Tavau lidostu (90 km), pa ceļam piestājot pie Basalt Balung Cocos 

• Basalt Balung Cocos – neparasts, bazalta kolonnu lauks caur kuru vijas gleznaina un krāčaina 

džungļu upe 

• vēlā pēcpusdienā lidojums Tavau – Kualalumpura 

• 23.05 lidojums Kualalumpura – Stambula 

ceturtdiena, 06.04. 

Kuala Lumpur – Rīga 
• 05.15 ielidošana Stambulā (iespēja doties Turkish Air Stambulas tūrē) 

• 16.20 – 19.15 lidojums Stambula – Rīga 



 

                                                           Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 595! 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
- lidojumi Rīga – Kualalumpura – Rīga (ar pārsēšanos caur Stambulu; ekonom.          

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

- 2 vietējie lidojumi Kualalumpura – Kota Kinabalu un Tavau – Kualalumpura 

- tūristu autobusi ceļojuma laikā Borneo salā un Kualalumpurā; 

- aprakstā minētās ekskursijas Borneo salā un Kualalumpurā 

- naktsmītnes (kopā 12 naktis, saskaņā ar aprakstu): tūristu klases, 3* un 4* 

viesnīcas, divvietīgos numuros ar WC/dušu, ar brokastīm 

- 5 pusdienas un 5 vakariņas; IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

- veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

- pārējās ēdienreizes; personīgie izdevumi; Covid testi, ja tādi būs nepieciešami  

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

minēti kā papildus;  

- dzeramnauda šoferiem, gidiem, laiviniekiem un apkalp. personālam (~65 EUR) 
           

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 06.12. EUR 1300 30.01. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
   Latvijas Republikas pilsoņiem Malaizijas vīzas nav nepieciešamas.  

   Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: 

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, ir derīga 

vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma un vismaz 2 brīvas 

lapaspuses 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 nepilsoņus par Malaizijas vīzām laicīgi interesēties IMPRO birojā! 
 

Grupas sapulce 08. marta 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā  

(pulcēšanās vestibilā) 

Potes: Pasaules Veselības organizācija WHO iesaka potēties pret hepatītu A, B, 

difteriju un vēdertīfu, kā arī veikt profilakses pasākumus pret malāriju. 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 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 06.12. pēc 06.12. pēc 30.01. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 1100 visa summa 


