
 
 

 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 24.12. 

Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

• 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.05 – 16.10 lidojums Rīga – Stambula 

• 02.05 lidojums Istanbul – Hanoja 

svētdiena, 25.12. 

Istanbul – Hanoi  

***viesnīca Hanojā 

• 15.25 ielidošana Hanojā - Vjetnamas galvaspilsētā 

• transfērs uz viesnīcu un atpūta pēc lidojuma 

pirmdiena, 26.12. 

Hanoi  

 

***viesnīca Hanojā 

• pusdienas ekskursija pa Vjetnamas galvaspilsētu Hanoju – pirmā universitāte Literatūras 

templī; vienas kolonnas pagoda – mazs templītis, kas meistarīgi uzbūvēts uz vienas 

kolonnas dīķa vidū; Hoan Kiem ezers un Hošimina mauzolejs (no ārpuses).  

• pēcpusdienā brīvais laiks paklejot pa vecpilsētas ieliņām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2022/23  

NO HALONGAS LĪČA LĪDZ 

TROPISKAJAI PHU QUOC SALAI - 

ZIEMASSVĒTKI UN 

JAUNAIS GADS VJETNAMĀ 

 

Jaungada svētku vakariņas ir iekļautas cenā! 

CEĻOJUMS PA VJETNAMAS ZIEMEĻU UN DIENVIDU DAĻU AR 

ATPŪTU PHU QUOC SALĀ! 

 24.12. – 07.01. 15 dienas EUR 2295 



 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 27.12. 

  Hanoi – Ninh Binh 

 

 

***viesnīca Ninh Binh  

• pārbrauciens uz Ninh Binh (2-3 h) 

• Ninh Binh (Trang An) – skaists, klinšainu kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci 

rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznaino, filmā ''King Kong 2'' iemūžināto Trang An 

upes posmu, apmeklējot alas-pasāžas un vērojot, kā kaļķakmens klintis iznirst no rīsu lauka 

• Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta, kas izvietojusies gleznainā vietā, klinšu ielokā 

trešdiena, 28.12. 

Ninh Binh  – Halong 

Bay 

nakts uz tūristu džonkas 

• pārbrauciens uz Halongas līci (3-4 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 

ceturtdiena, 29.12. 

  Halong Bay  – Hanoi  

 

 

 

 

***viesnīca Hanojā 

• Halongas līča kruīza turpinājums - vēl pēdējie mirkļi kopā ar skaistākajām dabas 

ainavām ne tikai Vjetnamā, bet visā Indoķīnas reģionā. Ne velti pasaules iedzīvotāji to 

ievēlēja par vienu no 7 pasaules dabas brīnumiem! 

• brauciens uz Hanoju (3 h), pa ceļam Yen Duc ciems 

• Yen Duc - viens no retajiem upes deltas ciemiem reģionā, kas saglabājis savu tradicionālo 

izskatu. Te ne tikai vaŗesim vērot lauku ainavas ar rīsu laukiem un gūt ieskatu lauku ļaužu 

dzīvesveidā, bet arī vērot unikālo vjetnamiešu ūdens leļļu šovu 

piektdiena, 30.12. 

Hanoi – Phu Quoc 

 ***viesnīca Fū Kok salā 

• rīta lidojums Hanoja – Phu Quoc sala (Fū Kok sala) 

• iekārtošanās viesnīcā un brīvais laiks atpūtai Long Beach pludmalē, Phu Quoc salā 

sestdiena, 31.12. – 

svētdiena, 01.01. 

Phu Quoc sala 

***viesnīca Fū Kok salā 

• 2 atpūtas dienas pie Dienvidķīnas jūras tropiskajā Phu Ouc salā 

• Par papildus samaksu iespējamas ekskursijas: pārgājiens lietusmežos vai izbrauciens ar 

kuģīti pa ziemeļu salām 

• 31.12 - 2023. gada sagaidīšana un svētku vakariņas ar programmu viesnīcas restorānā 

pirmdiena, 02.01. 

Phu Quoc sala 

 

 

***viesnīca Fū Kok 

salā 

• ekskursija pa Phu Quoc (Fū Kok) salu – tropu paradīzi ar baltām smilšu pludmalēm, 

kur 70 % no salas teritorijas klāj lietusmeži. Ne velti šī sala bijis strīdus auglis ar 

Kambodžu un Taizemi. Visi vēlējušies iegūt savā īpašumā šo paradīzes stūrīti, Vjetnamas 

labi glabāto noslēpumu, kuru tikai tagad sāk atklāt ceļotāji... Apmeklēsim salai tik tipisko 

Piparu Dārzu, kaskādi-avotu, pērļu fermu un Vjetnamas skaistāko pludmali – Bai Sao, 

kuras balti baltās smiltis un kristāldzidrais ūdens žilbina acis... 

otrdiena, 03.01. 

Phu Quoc sala 

***viesnīca Fū Kok salā 

• relaksējošs izbrauciens ar laivu pa Phu Quoc salu arhipelāgu, apmeklējot mazās saliņas 

ar Bounty pludmalēm un izcilām snorkelēšanas vietām...bauda acīm, miesai un garam! 

• iespēja apmeklēt masāžas un SPA kompleksu (par papildus samaksu) 

trešdiena, 04.01. 

Saigona – Mekongas 

delta (Can Tho) 

***viesnīca Kanto pilsētā  

• rīta lidojums uz Can Tho pilsētu (vai uz Saigonu un brauciens uz Mekongas deltu) 

• Mekongas Delta – viena no pasaules varenākajām upēm radījusi plašu deltu, kuras 

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

iepazīsim Mekongas Delta galvaspilsētu Can Tho pilsētu – Can Tho tirgus, Khome pagoda  

ceturtdiena, 05.01. 

Mekongas delta (Can 

Tho) – Saigon 

 

 

 

***viesnīca Saigonā 

• no rīta turpināsim iepazīšanos ar Mekongas Deltu, izbraucot pa deltas kanāliem un 

attekām, lai apmeklētu ļoti fotogēnisko, krāšņo, dzīvības un kņadas pilno Cai Rang 

peldošo tirgu – tā ir īstā vieta, kur sajust Āzijas eksotiku un kolorītu visā tās krāšņumā 

• pārbrauciens uz Saigonu (3-4 h) - kosmopolītiskāko Indoķīnas reģiona pilsētu 

• īsa Saigonas apskate (kopš 1975. gadā komunisti pārņēma varu, oficiāli dēvēta par 

Hošiminu) ar pieturām pie Prezidenta pils, Notredame katedrāles, Centrālās Pasta ēkas, 

Pilsētas Teātra un Tautas Nama. Dzīvīgā Ben Thanh tirgus apmeklējums 

piektdiena, 06.01. 

Saigon – Cu Chi – 

Saigon 

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! Te 

nudien pārsteigs vjetnamiešu izdoma un kaujas triki cīņās ar amerikāņiem 

• 22.15 lidojums Saigona – Stambula 

sestdiena, 07.01. 

Saigon – Rīga 
• 06.00 ielidošana Stambulā 

• 09.05 – 11.15 lidojums Stambula – Rīga  

Piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 525 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

2 vietējie pārlidojumi; naktsmītnes saskaņā ar aprakstu - ***viesnīcās 

ar brokastīm (11 naktis, divvietīgos numuros ar WC/dušu); 9 pusdienas 

un 2 vakariņas, tai skaitā 31.12. svētku vakariņas; 2 dienu Halongas 

kruīzs; aprakstā minētās ekskursijas; IMPRO grupas vadītāja un vietējo 

gidu pakalpojumi; Vjetnamas vīzas izmaksas; 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; dzeramnaudas šoferiem, vietējam gidam, apkalpojošajam 

personālam (~60 eiro);  sabiedriskais transports (taksis, tuk-tuk) 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 līdz 21.07. EUR 900 līdz 21.10. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 21.07. pēc 21.07. pēc 21.10. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 900 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 līdz 21.11. uz IMPRO biroju jāatnes pase un 1 pases formāta foto, ko birojā ieskenēs un atdos 

atpakaļ.  

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

un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā  

Grupas informatīvā sapulce 08. decembrī 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 

 


