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LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS 
NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABAS 

SKATIEM LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM 
 

 

 
 

 

 26.10. – 09.11. 15 dienas EUR 1995 
26.10 GRUPAS VADĪTĀJS - ŽIGIS 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 26.10. 

     Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

 17.00 pulcēšanās Rīgas lidostā, pretim Air Baltic birojam 

 19.15 – 22.15 lidojums Rīga – Stambula 

 02.05 lidojums Stambula – Hanoja 

trešdiena, 27.10. 

Istanbul – Hanoi 

 ***viesnīca Hanojā 

 16.20 ielidošana Hanojā 

 robežas formalitātes un vīzas saņemšana 

 transfērs uz viesnīcu Hanojā un atpūta pēc lidojuma 

ceturtdiena, 28.10. 

   Hanoi  – Ninh Binh 

 
 

***viesnīca Ninbinā 

 Vjetnamas galvaspilsēta Hanoja – pirmā universitāte 

Literatūras templī; Hošimina mauzolejs (no ārpuses), 

Hoan Kiem ezers un vienas kolonnas pagoda – mazs 

templītis, kas meistarīgi uzbūvēts uz vienas kolonnas dīķī 

 pēcpusdienā pārbrauciens uz Ninh Binh (2,5-3 h) 

piektdiena, 29.10. 

Ninh Binh – Hanoi – 
Lao Cai 

 

 
nakts vilcienā 

 Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta, kas izvietojusies gleznainā vietā, klinšainu kalnu ielokā 

 Ninh Binh (Tam Coc) – skaists, klinšainu kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu 

laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznaino Tam Coc upes posmu, apmeklējot trīs alas-pasāžas 

un vērojot, kā kaļķakmens klintis iznirst no rīsu laukiem.  

 Bai Dinh – lielākais pagodas komplekss Vjetnamā. Pārbrauciens uz Hanoju 

 nakts vilciens uz Lao Cai, pilsētiņu Tonkinas Alpos Vjetnamas – Ķīnas pierobežā 

sestdiena, 30.10. 

Lao Cai – Sapa 
 

 

***viesnīca Sapā 

 izbrauciens kalnos līdz Sudraba ūdenskritumam un Tram Ton kalnu pārejai 

 vietējā Hmong cilšu ciematiņa apmeklējums, lai iepazītos ar kalniešu cilts sadzīvi 

 Sapa – franču koloniālo laiku kalnu kūrorts Tonkinas Alpos. Šo apkārtni apdzīvo daudzas 

nacionālās minoritātes, kuras joprojām valkā tradicionālos tautas tērpus, piekopj senās tradīcijas 

un ļoti vienkāršu dzīvesveidu. Brīvais laiks Sapā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 31.10. 
Sapa – Bac Ha – Lao 

Cai 

 
 

nakts vilcienā 

 ainavisks pārbrauciens uz Bac Ha pilsētiņu (2-2,5 h) 

 krāsainais un kolorítais Bac Ha svētdienas tirgus, uz kuru ierodas kalnieši no visdažādākajām 

ciltīm, galvenokārt Puķu Hmon (Flower Hmong). Šīs cilts dāmas lepojas ar viskrāsainākajiem 

un skaistākajiem tērpiem starp visām minoritātēm Vjetnamā 

 vietējā cilšu ciematiņa apmeklējums, lai iepazītos ar kalniešu sadzīvi 

 brauciens uz Lao Cai un nakts vilciens uz Hanoju 

pirmdiena, 01.11. 
Lao Cai – Hanoi – 
Halong Bay – Cat Ba 

 

***viesnīca Cat Ba salā 

(Cat Ba pilsētiņā) 

 no rīta vilciens iebrauks Hanojā; pārbrauciens uz Halongas līci (2-3 h) 

 izbrauciens laivā (džonkā) pa slaveno Halongas līci – vietu, kur no jūras dzīlēm paceļas 

kaļķakmens klintis kā milzu pūķa zobi, daudzveidīgu formu izroboti. Klintis ieguvušas 

visdažādākos nosaukumus un slēpj sevī alas, grotas un pazudušas pludmales. Līča apskate 

 ekskursija pa Halongas līci noslēdzas Cat Ba salā. Cat Ba salu arhipelāgs – miera un 

skaistuma oāze Halongas līča malā, kur starp klintīm paslēpušām mazas baltu smilšu pludmales 

otrdiena, 02.11. 
Cat Ba 

 

***viesnīca Cat Ba salā 

(Cat Ba pilsētiņā) 

 ekskursija uz bioloģiski daudzveidīgo un nozīmīgo Cat Ba nacionālālo parku – pārgājiens 

džungļos ar iespēju aktīvākajiem uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras iespaidīgi skati uz 

apkārtējiem kaļķakmens kalniem 

 pēcpusdienā atpūta un iespēja apmeklēt kādu no Cat Ba simpātiskajām pludmalēm, kas 

atrodas īsas pastaigas attālumā no Cat Ba pilsētiņas un viesnīcas 

trešdiena, 03.11. 
 Cat Ba – Halong – Hanoi 

 

***viesnīca Hanojā 

 kuģītis uz sauszemi caur Halongas līci - vēl pēdējie mirkļi kopā ar skaistākajām dabas 

ainavām ne tikai Vjetnamā, bet visā Indoķīnas reģionā 

 pārbrauciens uz Hanoju (2-3 h).  

 unikālais un amizantais vjetnamiešu ūdens leļļu šovs 

ceturtdiena, 04.11. 

 Hanoi – Dalat 

 
***viesnīca Dalatā 

 lidojums Hanoja – Dalata 

 lielākais un skaistākais no Dalatas dārziem un parkiem – Ziedu parku pilsēta 

 Datanlas ūdenskritums un harmoniskais Truc Lam klosteris kalna nogāzē 

 Dalatas nakts tirgus apmeklējums 

piektdiena, 05.11. 

 Dalat 
 

 

 

 

 

***viesnīca Dalatā 

 bijušais franču koloniālā perioda kalnu kūrorts-stacija Dalata, kur eiropieši glābās no vasaras 

svelmes. Ekstavagantā Linh Phuoc pagoda ar 49 m garo, flīzēm klāto drakonu. Crazy House – 

viena no dīvainākajām ēkām visā Āzijā, kas atgādina noburtu pasaku namu milzīga koka veidolā 

 brauciens ar bobiku-džipu Langbiamg kalnā, no kura paveras skaistākais skats pār Dalatas 

ezeriem un pakalniem 

 kalnu minoritātes ciema apmeklējums, kuru interesantākā iezīme ir iespaidīgo Rong māju 

veidošanas uz pāļiem. Vakars pie kalnu minoritātes ar barbekjū uzkodām, dejām un vietējās 

dziras Can degustēšanu 

sestdiena, 06.11. 

 Dalat – Saigon (Ho Chi 
Minh) 

***viesnīca Hošiminā 

 ļoti garš brauciens uz Hošiminu (320 km), ar Vjetnamas varenāko kaskāžu apskati pa ceļam 

 krāšņākais ūdenskritums Vjetnamā – 40 m augstais un 100 m platais Pongour Falls 

 90 m augstais Dambri ūdenskritums, kas gāžas lietusmežiem klātas aizas ielokā 

 brīvs vakars Saigonā – Indoķīnas viskosmopolītiskākajā pilsētā 

svētdiena, 07.11. 
 Saigon (Ho Chi Minh) – 

Mekong Delta – Saigon 

 

***viesnīca Hošiminā 

 ekskursija uz Mekongas Deltu – viena no pasaules varenākajām upēm radījusi plašu deltu, 

kuras kanālos, attekās un pietekās pielāgojoties apstākļiem, apdzīvo vietējie iedzīvotāji. 

Dosimies izbraucienā ar vietējo laiviņu sampan pa Deltas kanāliem, apmeklēsim vietējo 

ciematu, lai iepazītos ar deltas iedzīvotāju tradicionālo dzīvesveidu un sadzīvi ūdens tuvumā, 

apmeklēsim augļu dārzu, kur varēsim nodegustēt tropiskos labumus. 

pirmdiena, 08.11. 

 Saigon (Ho Chi Minh) – 

Cu Chi – Saigon – 
Istanbul 

nakts lidmašīnā 

 izbrauciens uz Cu Chi tuneļu sistēmu – vietu, kur saglabāti un tūristu apskatei atvērti bijušo 

vjetnamiešu partizānu tuneļi. Stāsta, ka to kopgarums sasniedzot pat 200 km! 

 Saigonas apskate (pēc Vjetnamas kara oficiāli dēvēta par Hošiminu) ar pieturām pie 

Prezidenta pils, Notredame katedrāles, Centrālās Pasta ēkas, Pilsētas teātra un Tautas nama 

 20.15 lidojums Saigona – Stambula  

otrdiena, 09.11. 
Istanbul – Rīga 

 03.55 ielidošana Stambulā 

 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojums Rīga – Stambula – Hanoja; Saigona – Stambula – Rīga  

(ekonom. klasē, 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana); lidostu nodokļi; 

tūristu klases nakts vilciens Hanoja – Lao Cai – Hanoja (2 naktis, 

bez brokastīm); naktsmītnes saskaņā ar aprakstu - ***viesnīcās ar 

brokastīm (10 naktis, divvietīgos numuros ar WC/dušu); 11 

pusdienas un 1 vakariņas; tūristu autobuss ceļojuma laikā; vīzas 

izmaksas; IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi; vietējo gidu 

pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

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

minēti programmā; dzērieni pusdienās vai vakariņās; dzeramnauda 

šoferiem, vietējam gidam, apkalpojošajam personālam (~60 eiro); 

sabiedriskais transports (taksis, tuk-tuk) 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 līdz 01.06. EUR 900 līdz 25.08. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.06. pēc 01.06. pēc 25.08. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 750 visa summa 

 

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

 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 IMPRO birojā jāaizpilda vīzu anketa, jāiesniedz ceļošanai derīga pases kopija līdz 25.09.,  

dodoties ceļojumā – jāņem līdzi 2 jaunas foto pases formāta foto 

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

un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā  

Grupas informatīvā sapulce 08. oktobrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  

Halongas līcis - sliktu laika apstākļu rezultātā IMPRO patur tiesībās mainīt programmas saturu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


