
 

 
 
 

2021  

STARP INDIJAS UN KLUSO 

OKEĀNU 

BORNEO UN BALI SALAS 
 

  

 
 

IEROBEŽOTO AVIOBIĻEŠU DĒĻ IESAKĀM PIETEIKTIES LĪDZ 15. JŪLIJAM! 

 08.11. – 22.11. 15 dienas EUR 2095 
 

NĀKAMĀ GRUPA NE AGRĀK KĀ 2023. GADĀ! 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 08.11. 

Rīga – Stambula 

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) 

otrdiena, 09.11. 

Stambula –

Denpasara (Bali) 

 
****+viesnīca Patra 

Jasa 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 iekarojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm, 

vulkānu un rīsa terašu ainavām, krāšņajai zemūdens pasaulei un sērfingam, senajiem tempļiem 

un unikālajai kultūrai 

 transfērs uz pludmales viesnīcu Patra Jasa Resort un atpūta pēc lidojuma 

trešdiena, 10.11. 

Bali sala 

 
****+viesnīca Patra 

Jasa Resort Bali salā 

 brīva priekšpusdiena atpūtai Bali salā – peldēšanās un sauļošanās, par papildu samaksu 

iespējams izbaudīt slaveno Bali masāžu 

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

 romantiskais Tanah Lot okeāna templis saulrietā laikā kļuvis par salas simbolu, kas izdaiļo 

pastkartītes un noteikti būs atrodams tūristu fotgrāfijās 

ceturtdiena, 11.11. 
Bali sala 
****+viesnīca Bali 

 pilnas dienas ekskursija pa Bali salas centrālo daļu: Bali tradicionālo deju Barong un Kris 

krāšņie priekšnesumi, kokgriezēju ciemata apmeklējums 

 aktīvā Batur vulkāna un Batur ezera ainavas 

piektdiena, 12.11. 

Bali sala 
****+viesnīca Patra 

Jasa Resort Bali salā 

 pilnas dienas ekskursija par Bali salas Austrumu daļu 

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

 par Mātes Templi dēvētais Besakih tempļa komplekss ir svētākais hinduistu reliģijas 

arhitektūras piemineklis Balī. Iepazīšanās ar tradicionālu Bali ciematu 



 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

  sestdiena, 13.11. – 

svētdiena, 14.11. 
Bali sala 

****+viesnīca Bali 

 divas brīvas dienas atpūtai Bali salā 

 par papildu samaksu iespējamas ekskursijas (Ubud – Bali salas kultūras centrs ar slavenajām 

rīsu terasēm; ekskursija uz Bali salas Ziemeļu daļu ar Ulun Danu peldošo templi (~35 USD); 

Uluwatu templi un klinšu krastu (~25 USD); ziloņu safari, snorkelēšanas tūres) 

pirmdiena, 15.11. 

Denpasara – Kota 
Kinabalu (Borneo) 

***viesnīca Berringis 

 transfērs uz Denpasaras lidostu 

 lidojums Denpasara (Bali sala) – Kualalumpura 

 lidojums Kualalumpura – Kota Kinabalu (Borneo sala) 

 transfērs uz pludmales viesnīcu Berringis Resort pie Kota Kinabalu un atpūta pēc lidojuma 

otrdiena, 16.11. 

Borneo sala 

***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā 

 pusdienas ekskursija pa Borneo salas Sabahas štata galvaspilsētu – Kota Kinabalu. Tā ne 

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

būs labākā vieta, kur iegādāties kādu suvenīru mājniekiem 

 pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai Borneo salā pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

trešdiena, 17.11. 

Borneo sala 

 

 

 

 

 
***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā 

 pilnas dienas ekskursija uz Kinabalu nacionālo parku, 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 var 

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, karsto avotu apkārtnē būs iespēja vērot ļoti reto raflēziju – lielāko planētas ziedu! 

ceturtdiena, 18.11. 

Borneo sala 
 

 

 
***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā 

 pilnas dienas ekskursija pa Borneo salu:  

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

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

 izbrauciens ar laivu pa Garamas upi, kur tās mangrovēs-džungļos meklēsim salas primātus, 

tai skaitā tikai Borneo raksturīgos proboscis monkey – mērkaķus ar reti smieklīgu sejas 

izteiksmi un ļoti garu, fallam līdzīgu degunu. Noslēgsim dienu ar ieskatu jāņtārpiņu gaismu 

rotaļās, kas mangrovju koku upi pārvērš par izgaismotu Ziemassvētku eglīti 

 piektdiena, 19.11. – 

sestdiena, 20.11. 

Borneo sala 
 

 

 
***viesnīca Berringis  

 divas brīvas dienas atpūtai Borneo salā pie 

Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

 par papildu samaksu (cenas ~50-60 EUR) iespējamas 

ekskursijas pēc izvēles: raftings VAI ekskursija uz Borneo 

Ziemeļu pussalu (Rungus cilts ar tradicionālo Long House 

iezemiešu māju & Borneo bungu darbnīcu VAI izbrauciens 

ar kuģīti uz tropisko Dinawan salu (atpūta uz salas)) 

   svētdiena, 21.11. 
   Kota Kinabalu –  

Singapūra – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 no rīta brīvs laiks atpūtai Borneo salā pie Klusā okeāna 

 transfērs uz Kota Kinabalu lidostu 

 lidojums Kota Kinabalu – Singapūra 

 23.35 lidojums Singapūra – Stambula 

pirmdiena, 22.11. 

Stambula – Rīga 
 06.10 ielidošana Stambulā 

 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga 

         Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 550! 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
- lidojumi Rīga - Stambula - Denpasara; Singapūra - Stambula - Rīga; 

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

- 3 reģionālie lidojumi Denpasara – Kuala Lumpura – Kota Kinabalu – Singapūra 

- transporta pakalpojumi (tūristu autobuss) ceļojuma laikā Bali un Borneo salās 

- aprakstā minētās ekskursijas Bali un Borneo salās 

- naktsmītnes (kopā 12 naktis) divvietīgos numuros ar WC/dušu: Bali salā - Patra 

Jasa Bali 4*+ pludmales viesnīca ar brokastīm; Borneo salā - Berringis Resort 3* 

pludmales viesnīca ar brokastīm; 2 pusdienas Borneo salā;  

- veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

- IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi ceļojuma laikā 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
- personīgie izdevumi; pusdienas un vakariņas (izņemot 2 pusdienas Borneo salā) 

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

- dzeramnauda šoferiem, gidiem un apkalpojošajam personālam (vismaz 50 USD) 
- Indonēzijas un Malaizijas vīzas izmaksas nepilsoņiem (interesēties IMPRO)               



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

              

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 01.06. EUR 800 01.09. 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 un 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 ar 

vismaz 2 brīvām lapaspusēm 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 Indonēzijas un Malaizijas vīzām lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā pirms ceļojuma! 
 

Grupas sapulce 28. 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!  
                         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 01.06. pēc 01.06. pēc 01.09. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 800 visa summa 


