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ATPŪTA ĒDENĒ - 

BALI SALA 
 
 

 
 

 

 

 

 07.11. – 20.11. 14 dienas EUR 1725 
 

veselības apdrošināšana, aprakstā minētās ekskursijas, IMPRO grupas vadītāja 

un vietējā gida pakalpojumi jau iekļauti cenā! 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 07.11. 

Rīga – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 16.40 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 18.55 – 22.55 lidojums Rīga – Stambula 

 01.45 lidojums Stambula – Denpasara (Bali sala) 

pirmdiena, 08.11. 

Stambula –

Denpasara 
****+viesnīca Patra 

Bali Resort Bali salā 

 18:55 ierašanās Denpasarā, Bali salā. Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli 

zemes virsū, tad Bali sala – paradīzi. Par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iemantojusi ceļotāju 

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

pasaulei un sērfingam, senajiem tempļiem un unikālajai kultūrai. 

 īss transfērs uz Patra Bali Resort viesnīcu  

otrdiena, 09.11. 

Bali sala 
****+viesnīca Bali 

 brīva diena atpūtai Bali salā pēc lidojuma – peldēšanās un sauļošanās pludmalē 

 par papildu samaksu iespējams izbaudīt slaveno Bali masāžu 

trešdiena, 10.11. 
Bali sala 

 

****+viesnīca Bali 

 Bali tradicionālo deju Barong krāšņie priekšnesumi 

 aktīvā Batur vulkāna un Batur ezera ainavas; kokgriezēju ciemata apmeklējums 

 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 

ceturtdiena, 11.11. 

Bali sala 
 

****+viesnīca Bali 

 brīva pirmā dienas daļa atpūtai viesnīcas pludmalē 

 karaliskais, dārza ieskautais Taman Ayun templis un mērkaķu vērošana Pērtiķu mežā,  

 romantiskais Tanah Lot okeāna templis saulrietā laikā, kurš jau kļuvis par salas simbolu un 

izdaiļo tūristu pastkartītes. 

piektdiena, 12.11. 
Bali sala 

****+viesnīca Bali 

 Bali salas svētākais un augstākais vulkāns Gunung Agung (3142 m), kurš izvirda 1963. g. 

 par Mātes Templi dēvētais Besakih tempļa komplekss ir pats svētākais un ataino Bali 

Hinduistu reliģijas virsotni. Iepazīšanās ar tradicionālu Bali ciematu. 

sestdiena, 13.11. 

Bali sala 

****+viesnīca Bali 

 brīva diena atpūtai Bali salā 

 par papildu samaksu iespējamas ekskursijas (raftings, ziloņu safari, jūras kruīzs, snorkelēšana 

un daivings) 

svētdiena, 14.11. 

Bali sala 

****+viesnīca Bali 

 pilnas dienas ekskursija uz salas Austrumu daļu: Karangasem karalistes Ūdens pils un 

Taman Ujung tropiskais parks, kur senāk atpūtās Karangasem karalistes karaļi 

 Tenganan – vienīgais tradicionālais Bali ciemats, kas veiksmīgi pārcietis vēstures līkločus 

pirmdiena, 15.11. 
Bali sala 

****+viesnīca Bali 

 brauciens pa gleznainu kalnu ceļu, apmeklējot slavenās rīsa terases, melno smilšu pludmali 

Lovina Beach, kā arī ziedu un augļu tirdziņu. 

 gleznainais Bratan ezers un ūdens dievībām veltītais Ulun Danu peldošais templis  

otrdiena, 16.11. – 

ceturtdiena, 18.11. 

Bali sala 
****+viesnīca Bali 

 3 brīvas dienas atpūtai Bali salā 

 par papildu samaksu iespējamas ekskursijas (Uluwatu templi un klinšu krastu (~18 USD); uz 

Nusa Penidas salu ar iespaidīgām piekrastes un dabas ainavām (~55 USD); raftings, ziloņu 

safari, jūras kruīzs, snorkelēšana un daivings, u.c.) 



 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 19.11. 
Denpasara – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 brīva dienas pirmā puse atpūtai Bali salā  

 ~18:30 īss transfērs uz Denpasaras lidostu 

 21.40 lidojums Denpasara – Stambula 

sestdiena, 20.11. 
Stambula – Rīga 

 05.55 ielidošana Stambulā 

 09.15 – 11.10 lidojums Stambula – Rīga 

         Piemaksa par vienvietīgu numuru (pēc izvēles vai tad, ja nav, ar ko dalīt divvietīgu) – EUR 475 

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

- aprakstā minētās ekskursijas un transporta pakalpojumi Bali salā 

- transporta pakalpojumi no lidostas uz viesnīcu un no viesnīcas uz lidostu 

- aprakstā minētās ekskursijas (trīs pilnas dienas un divas puses dienas ekskursijas) 

- Bali salā - Patra Bali Resort 4*+ pludmales viesnīca ar brokastīm (pie pludmales) 

- 3 pusdienas (10.11., 12.11 un 15.11. ekskursiju dienās); veselības apdrošināšana 

- IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi ceļojuma laikā 

- vietējā gida pakalpojumi ekskursiju laikā 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
- personīgie izdevumi; pusdienas un vakariņas (izņemot 3 pusdienas, kas iekļautas) 

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

- dzeramnauda šoferiem, gidiem un apkalpojošajam personālam (~40 USD)                           

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 15.06. EUR 700 07.09. 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 Rep. pilsoņiem Indonēzijas 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 ar 

vismaz 2 brīvām lapaspusēm pie atzīmes Vīzas.  

 papildus dokumenti nepilngadīgajiem: savlaicīgi interesēties IMPRO birojā pirms ceļojuma 

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

Grupas sapulce 27. oktobrī 18.30 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!  
                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

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 15.06. pēc 15.06. pēc 07.09. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 650 visa summa 


