
 

 
 
 

2021  

ZUDUŠO PILSĒTU NOSLĒPUMI 

INDOĶĪNAS DŽUNGĻOS - 

KAMBODŽA  
AR TROPISKO KOH RONG SALU 

   

 06.11. – 20.11. 15 dienas EUR 2095 
NĀKAMĀ GRUPA NE AGRĀK KĀ 2023. GADĀ! 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 06.11. 
 Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.05 – 16.05 lidojums Rīga – Stambula 

 18.35 lidojums Stambula – Bangkoka 

svētdiena, 07.11.  
Istanbul – Bangkok 

 
 ***viesnīca Bangkokā 

 07.50 ielidošana Bangkokā 

 vīzu kārtošana un transfērs uz viesnīcu 

 brīvais laiks relaksācijai vai pastaigai pa pilsētu.  

 par papildus samaksu iespējama ekskursija pa Bangkoku 

pirmdiena, 08.11. 
Bangkok – Siem Reap 

***viesnīca Siemrīpā 

 rīta lidojums Bangkoka – Siemrīpa (Kambodža) 

 par Indiana Džonsa templi dēvētais Beng Mealea – visromatiskākais no tā saucamajiem džungļu 

tempļiem, kurš tā ieaudzis un saplūdis ar lietusmežu, ka izskatās gluži kā no piedzīvojumu filmas  

otrdiena, 09.11. 

Siem Reap – Angkor 
Wat – Siem Reap 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Sīemrīepā 

 Saullēkta vērošana, skatot, kā saules stari aust pār Angkorvata tempļa torņiem 

 8. pasaules brīnums - džungļos pazudusī Khmeru impērijas galvaspilsēta Angkora! Savulaik 

pasaules varenākā pilsēta ar neskaitāmiem mākslas darbiem un tempļiem tika pamesta pirms 

750 gadiem. Šie tempļi gadsimtiem ilgi nogulējuši džungļu biezokņos, lai atkal celtos un 

atgādinātu par Khmeru impērijas varenību. Nocietinātā Angkor Thom vecpilsēta un terases 

 lielākā reliģiskā celtne pasaulē – slavenais Angkor Wat templis – viens no visiespaidīgākajiem 

un iedvesmojošākajiem pieminekļiem, ko cilvēka prāts jebkad ir spējis radīt!  

 Bakheng kalns no kura paveras mistisks skats ar Angkoras torņiem, kas iznirst no džungļu jūras 

 mistiskais Bayon templis, no kura noraugās 212 karaļa Avalokitesvara galvas 

 ar saknēm apaugušā Ta Prohm tempļu drupas – Angkoras romantiskākais templis, kurš tā vien 

liekās iznācis no Indiana Džonsa filmas! 

 vakariņas vietējā restorānā, vērojot krāšņās Apsara (klasiskās Khmeru) dejas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 10.11. 

Siem Reap – Phnom 
Kulen – Siem Reap 

 

***viesnīca Sīemrīepā 

 Phnom Kulen – svētākais kalns Kambodžā, kas glabā savus dabas un vēstures noslēpumus. Te 

skatīsim Kulen ūdenskritumu un Klinšu templi, kurā atdusas Gulošā Buda 

 pēcpusdienā dosimies pa Angkoras Lielo loku – Pre Rup piramīdveidīgais hindu templis, 

peldošais Neak Pean templis, un džungļu aprītais budistu templis Preah Khan – viens no 

lielākajiem Angkoras grupā 

ceturtdiena, 11.11. 

Siem Reap – Kbal 
Spean – Tonle Sap –

Siem Reap 
 

 

***viesnīca Sīemrīepā 

 pastaiga džungļos gar Kbal Spean jeb Tūkstošs Lingu upi, kur khmeri radījuši vēl vienu brīnumu 

izgravējot tūkstošiem reljefu un ornamentu upes gultnē 

 Banteay Srei – ne velti to dēvē par dārgakmeni Angkoras kronī jeb Angkoras dārgumu kastīti, jo 

šajā nomaļajā templī khmeru māksla sasniedza savu augstāko virsotni 

 izbrauciens ar laivu pa lielāko Indoķīnas ezeru – Tonle Sap, apmeklējot Peldošo ciematu – 

uz plostiem sabūvētas peldošas mājas, skolas, tirgus, baznīca un pat policijas iecirknis. Āzijas 

eksotika visā tās krāšņumā. Iepazīšanās ar Tonle Sap iedzīvotāju neparasto sadzīvi uz ūdens! 

piektdiena, 12.11. 

Siem Reap – Koh Ker – 

Preah Vihea –  Siem 
Reap 

 

***viesnīca Sīemrīepā 

 Diena ārpus Angkoras - dosimies dziļākā izpētē pa Kambodžas ziemeļrietumu daļu 

 viens no lielākajiem un mākslinieciski nozīmīgākajiem khmeru tempļiem Preah Vihear 

(UNESCO) – iekārtojies pie Taizemes-Kambodžas robežas uz 550 m augsta plato klinšu malas, 

tas apbalvo retos ceļotājus ar iespaidīgiem skatiem pār apkārtni no putna lidojuma 

 džungļos slīkstošā, 10.gs. Khmeru impērijas galvaspilsēta Koh Ker (UNESCO) ar vīģu sakņu 

apvītiem Prasat Bram torņiem un Maiju piramīdai līzīgo Prasat Thom reliģisko kompleksu 

sestdiena, 13.11. 
 Siem Reap – Phnom Penh 

 

***viesnīca Pnompeņā 

 garš pārbrauciens uz Pnompeņu (350 km), pa ceļam apskatot 13. gs. celto Čūsku tiltu un 

Samnak akmenskaļu ciemu, kur klintis tiek pārvērstas lielās Budas statujās 

 Sambor Prei Kuk drupas - senā Chenla karalistes galvaspilsēta, kura dominēja Indoķīnas 

reģionā pirms varenās Khmeru impērijas izveidošanās  

svētdiena, 14.11. 

Phnom Penh 

 

 

 

***viesnīca Pnompeņā 

 Pnompeņas apskate – 1866. g. celtās karaļpils komplekss, kas arī pašlaik kalpo kā Kambodžas 

karaļa rezidence, Sudraba pagoda – tās nosaukums radies no sudraba plāksnēm, ar ko izklāta 

grīda, te atrodas arī tīra zelta Budas statuja un 17. gs. veidots Budas tēls no kalnu kristāla. 

 Nacionālais muzejs ar bagātīgu Angkoras ēras mākslas darbu kolekciju 

 pēcpusdienā viens no pasaules slavenākajiem cietumiem Toul Sleng un dramatisko Cheung-Ek 

killing fields - iepazīšanās ar Kambodžas vēstures tumšāko lapaspusi 

pirmdiena, 15.11. 

 Phnom Penh – Koh Rong 

***viesnīca Koh Rong salā 

 pārbrauciens uz Sihanoukville (230 km) pilsētu un laiva uz tropisko Koh Rong salu 

 pēcpusdienā atpūta tropiskajā Koh Rong salā, kuras balto smilšu pludmales piedāvā 

relaksējošāku atpūtu salīdzinājumā ar tūristu masu pārņemtajiem Taizemes kūrortiem 

otrdiena, 16.11. 

trešdiena, 17.11. 
 Koh Rong 

***viesnīca Koh Rong salā 

 2 atpūtas dienas Siāmas līča krastā, tropiskajā Koh Rong salā 

 par papildus samaksu iespēja doties ekskursijā: izbraucienā ar laivu uz blakus salu - kluso un 

tūrisma vēl neskarto Koh Rong Samloem, kas arī dižojas ar skaistām, balto smilšu pludmalēm 

(tūres cena ~40 USD) 

ceturtdiena, 18.11. 

 Koh Rong – Phnom Penh 
***viesnīca Pnompeņā 

 no rīta brīvs laiks Koh Rong salā  

 pēcpusdienā pārbrauciens atpakaļ uz Pnompeņu 

 brīvs vakars Pnompeņā 

piektdiena, 19.11. 

Phnom Penh – Bangkok 
– Istanbul 

 

 

nakts lidmašīnā 

 rīta lidojums Pnompeņa – Bangkoka 

 Taizemes Angkora – Ajutaja – viena no senajām 

Siāmas galvaspilsētām, ko 18. gs. nopostīja birmieši, 

tagad paver skaistākās tempļu drupas Taizemē 

 transfērs uz Bangkokas lidostu 

 23.30 lidojums Bangkoka – Stambula 

sestdiena, 20.11. 

Istanbul – Rīga 
 06.10 ielidošana Stambulā 

 09.15 – 11.10 lidojums Stambula – Rīga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 450  

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga (ekonom.klasē; caur Stambulu; 30 kg 

nododamā bagāža; ēdināšana); vietējie lidojumi Bangkoka – Sīemrīepa 

un Pnompeņa – Bangkoka; lidostu nodokļi; aprakstā minētās ekskursijas 

un tūristu autobusa pakalpojumi; naktsmītnes pēc apraksta (12 naktis): 

***viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros ar WC/dušu; 5 pusdienas 

un 2 vakariņas Kambodžā (atpūtas dienās un Bangkokā tikai brokastis); 

Kambodžas vīzas izmaksas lidostā; IMPRO grupas vadītāja un vietējo 

gidu pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

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

minēti programmā vai minēti kā papildus; dzērieni pusdienās vai 

vakariņās; dzeramnauda šoferiem un vietējam gidam (vismaz 65 USD);  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 līdz 06.06. EUR 850 līdz 06.09. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 06.06. pēc 06.06. pēc 06.09. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 800 visa summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

vismaz 4 brīvām lapaspusēm).  

 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 pilsoņiem dodoties ceļojumā – jāņem līdzi 2 pases izmēru foto 

 LR nepilsoņus un citu valstu pilsoņus par nepieciešamajiem dokumentiem, vīzas kārtošanas formalitātēm  

un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojos  
 

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 

Grupas informatīvā sapulce 21. oktobrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

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 

 


