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BORNEO SALA  
AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA 

UN SINGAPŪRU 
IEROBEŽOTO AVIOBIĻEŠU DĒĻ IESAKĀM PIETEIKTIES LĪDZ 15. OKTOBRIM! 

 

  

 

 18.01. – 30.01. 13 dienas EUR 1845 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 18.01. 

Rīga – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 16.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 18.55 – 22.55 lidojums Rīga – Stambula 

 01.55 lidojums Stambula – Singapūra 

trešdiena, 19.01. 

Stambula – 

Singapūra 

 
***viesnīca 

Singapūrā 

 17:20 ierašanās Singapūrā 

 transfērs uz viesnīcu - brīvs vakars un atpūta pēc lidojma 

 par papildus samaksu (ja laiks atļaus): iespēja doties izbraucienā ar laivu pa naksnīgo 

Singapūru VAI apmeklēt slaveno Night Safari parku – Singapūras Zooloģiskā dārza 

jaunākais projekts sniedz iespēju vērot eksotiskus dzīvniekus maksimāli dabiskos apstākļos un 

tumsas aizsegā! 

ceturtdiena, 20.01. 

Singapūra – Borneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***viesnīca Berringis 

 Singapūras apskate. Pirmajā acu uzmetienā augstceltņu rajoni tumši zaļās Singapūras upes 

abos krastos atgādina lielāko daļu mūsdienu metropoļu darījumu kvartālus. Taču vienīgi šeit, 

Malakas pussalas dienvidu smailē, ielas, parki un krastmalas apstādījumi rada gluži 

pedantiskas tīrības iespaidu. Merliona parks. Saskaņā ar leģendu pilsēta dibināta līdz ar jūras 

briesmoņa – pa pusei zivs, pa pusei lauvas parādīšanos. No šejienes cēlies arī lepnais 

Singapūras – Lauvas pilsētas vārds. Ķīniešu pilsētas (China Town) apskate, kurā satopami 

daudzveidīgu stilu elementi no Vidusvalsts perioda: pagodām līdzīgi torņi, seno ķīniešu jumtu 

konstrukcijas un kokgriezumi, daudz sarkanās un dzeltenās krāsas fasādēs.  

 iespaidīgais Garden by the Bay – ultra moderns parks ar lieliskiem skatiem pār pilsētu un 

slaveno Marine Bay Sands viesnīcu (ieeja siltumnīcās nav paredzēta) 

 vēlā pēcpusdienā lidojums Singapūra – Kota Kinabalu (Borneo salu) 

 transfērs uz pludmales viesnīcu Berringis Resort (pie Kota Kinabalu) 



 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 21.01. 

Borneo sala 

***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā 

 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 

pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

sestdiena, 22.01. 
Borneo sala 

 

***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā 

 brīva diena atpūtai Borneo salā pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

 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, 23.01. 

Borneo sala 

 

 

 

 

 

 
***viesnīca Berringis  

 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 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! 

pirmdiena, 24.01. 

Borneo sala 

***viesnīca Berringis 

 brīva diena atpūtai pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

 par papildu samaksu iespējams doties ekskursijā – izbraucienā ar kuģīti uz tropisko 

Dinawan salu VAI Pulau Tiga salu (ar atpūtu uz salas, ~60/75 EUR, iekļaujot pusdienas) 

otrdiena, 25.01. 

Borneo sala 

 

 

 

 
***viesnīca Berringis  

 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 

trešdiena, 26.01. 

Borneo sala 

***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā 

 pilnas dienas ekskursija uz Kudat apvidu - Borneo salas Ziemeļu pussalu, kur 

apmeklēsim Borneo bungu darbnīcu, Dienvidķīnas un Sulu jūru tikšanās vietu un iepazīsim  

Rungus cilti, kas dzīvo tradicionālālajās Long House iezemiešu mājās un nesā no citām 

Sabah kultūrām pavisam atšķirīgus tautas tērpus 

ceturtdiena, 27.01. 

Borneo sala 

***viesnīca Berringis  

 brīva diena atpūtai pie Dienvidķīnas jūras (Klusā okeāna) 

 par papildu samaksu iespējams doties Padas upes raftingā (~55 EUR, pusdienas iekļautas) 

piektdiena, 28.01. 

 

Borneo sala 

***viesnīca Berringis 

Resort Borneo salā  

 brīva diena atpūtai Borneo salā pie Dienvidķīnas jūras 

 par papildu samaksu var doties 1 dienas aviotūrē uz Sepiloku - Labuk Bay gardegunu pērtiķu 

rezervātu, Borneo saules lāču centru un Orangutānu centru, kurā sargā un atgriež dabīgajā 

džungļu vidē savainotus vai apgādniekus zaudējušus Borneo orangutānus – lieliska iespēja 

iemūžināt kamerās apdraudētos un Borneo raksturīgos primātus (~155 EUR ieskaitot aviobiļeti) 

   sestdiena, 29.01. 
   Kota Kinabalu –  

Singapūra – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 no rīta brīvs laiks atpūtai Borneo salā  

 transfērs uz Kota Kinabalu lidostu 

 lidojums Kota Kinabalu – Singapūra 

 23.35 lidojums Singapūra – Stambula 

svētdiena, 30.01. 

Stambula – Rīga 
 06.10 ielidošana Stambulā (Turkish A. piedāvā bezmaksas tūri Stambulā, ja 8 h starp reisiem) 

 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga 



Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 450! 

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

30 kg nododamā bagāža; ēdināšana); lidostu nodokļi 

- 2 vietējie lidojumi Singapūra – Kota Kinabalu un Kota Kinabalu – Singapūra 

- tūristu autobusi ceļojuma laikā Borneo salā un Singapūrā 

- aprakstā minētās ekskursijas Borneo un Singapūrā 

- naktsmītnes (kopā 10 naktis): viesnīca Berringis Resort 3* Borneo salā un 3* 

viesnīca Singapūrā, divvietīgos numuros ar WC/dušu 

- brokastis viesnīcās un 3 pusdienas Borneo ekskursiju laikā 

- IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

- veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

- pusdienas un vakariņas (izņemot 3 pusdienas Borneo ekskursijās) 

- personīgie izdevumi; papildu ekskursijas un ieejas maksa objektos, kuri nav 

minēti programmā vai minēti kā papildus;  

- dzeramnauda šoferiem, gidiem un apkalpojošajam personālam (~45 EUR) 
           

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 18.08. EUR 800 18.11. 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 Singapūras 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 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 Singapūras un Malaizijas vīzām lūdzam savlaicīgi 

interesēties IMPRO birojā pirms ceļojuma! 
 

Grupas sapulce 06. janvārī 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 18.08. pēc 18.08. pēc 18.11. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 700 visa summa 


