
 

 
 
 

2022  
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 24.09. – 09.10. 16 dienas EUR 1995 
Pārsteidzošs ceļojums pa neatklātajiem Vjetnamas Tālajiem ziemeļiem, kas vēl salīdzinoši nesen 

bija slegtā zona ārzemju viesiem. Šīs nomaļais pasaules nostūris jūs pārsteigs ar vienām no 

gleznainākajām ainavām Indoķīnā un pašām kolorītākajām kalnu ciltīm Dienvidaustrumāzijā! 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 24.09. 

     Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

• 10.15 pulcēšanās Rīgas lidostā, pretim Air Baltic birojam 

• 12.25 – 15.25 lidojums Rīga – Stambula 

• 02.05 lidojums Stambula – Hanoja 

svētdiena, 25.09. 

Istanbul – Hanoi 

 ***viesnīca Hanojā 

• 15.25 ielidošana Hanojā 

• robežas formalitātes un vīzas saņemšana 

• transfērs uz viesnīcu Hanojā un atpūta pēc lidojuma 

pirmdiena, 26.09. 

Hanoi – Ninh Binh – 

Hanoi 
 

 

 

 

***viesnīca Hanojā 

• pārbrauciens uz Ninh Binh (95 km; 2-2,5 h) – skaistu, klinšainu kalnu apvidu, ko mēdz dēvēt par 

Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens ar laiviņu pa varenu kaļķakmens klinšu ieskauto Trang An 

upes posmu, kas tika iemūžināta Holivudas filmā ''King Kong 2'' – vērosim alas-pasāžas un stāvas 

klintis, kas harmoniski iekļaujas šajā idilliskajā ainavā  

• agrā pēcpusdienā brīvais laiks Ninh Binh. Par papildus samaksu (~10 USD) iespēja uzkāpt Mua 

Cave kalnā, no kura paveras elpu aizraujoši skati un virsotnē atrodas ala un drakona svētnīca 

(prasīgs un stāvs kāpiens augšā pa labiekārtotām un plašām kāpnēm) VAI Bich Dong pagodu, kas 

trīs līmeņos iekārtota klints alās (viegls un īss kāpiens) 

otrdiena, 27.09. 

Hanoi  – Mu Cang Chai 

 
ļoti vienkāršs, 

tradicionālais viesu nams 

Mu Cang Chai ciematā 

• ļoti garš, bet ainavisks pārbrauciens uz Mu Cang Chai (350 km; 7-8 h), pa ceļam apmeklējot 

tradicionālo Thai cilts ciematiņu, Tu Le rīsu ieleju un Khau Pha kalnu pāreju 

• skaistā Tu Le (Lil Muong) ieleja, kuru klāj rīsu terašu paklāji un autentiski ciemi. Pastkartes 

cienīgas panorāmas pār ieleju vērosim no Cao Pha skatu punkta 

• nakts ļoti vienkāršā, tradicionālā viesu namā Mu Cang Chai ciematā ar kopējām labierīcībām un 

gulēšanu uz matračiem 2 lielās telpās daļēji ar aizkariem norobežotām privātām istabiņām  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 28.09. 

Mu Cang Chai – La Pan 

Tan – Mu Cang Chai 
 

ļoti vienkāršs, 

tradicionālais viesu nams 

Mu Cang Chai ciematā 

• šo dienu veltīsim iepazīstot nomaļo un mazatklāto Mu Cang Chai apvidu, kura rīsu terases ir ne 

tikai pašas skaistākās Vjetnamā, bet noteikti arī vienas no daiļākajām pasaulē 

• stāvās La Pan Tan rīsu terases gluži kā kaskādes gāžas lejā pa kalnu nogāzēm, veidojot 

iespaidīgas ainavas 

• vietējā Hmong minoritātes ciematiņa apmeklējums, lai iepazītos ar šīs kalniešu cilts sadzīvi 

• relaksējošs kalnu pārgājiens uz Raspberry Hill rīsu terasēm – Mu Cang Chai pastkarte un 

apvidus galvenais simbols (par simbolisku samaksu var paņemt mototaxi, kas uzved augšā pakalnā)  

ceturtdiena, 29.09. 

Mu Cang Chai – 
Sapa 

 

 
***viesnīca Sapā 

• pārbrauciens uz Ban Hon ciemu (115 km; ~3 h), pa ceļam pieturot tējas kalniem-plantācijām 

• Melno Lu cilts ciemats Ban Hon, kura sievietes nēsā interesantas cepures un praktizē dīvainu 

melno zobu tradīciju 

• ļoti gleznains brauciens uz Sapu (55 km; ~2 h), šķērsojot Tonkinas Alpus un augstāko 

Vjetnamas kalnu pāreju Tram Ton Pass. Pa ceļam apskatīsim arī vairāk kā 100 m augsto Silver 

Falls – vienu no augstākajiem ūdenskritumiem Vjetnamā! 

piektdiena, 30.09. 

Sapa – Bac Ha 
 

 

 

 

 

tūristu klases viesnīca 

Bac Ha pilsētiņā 

• 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. Brauciens ar jaunatklāto funikulieri 3143 m augstajā Fansipan 

kalnā – Indoķīnas augstākajā virsotnē, no kuras paveras lieliski skati pār Tonkinas Alpiem, kalnu 

tempļiem un lielo Budas statuju, kas noraugās pār Vjetnamu no augšas 

• ainavisks pārbrauciens uz Bac Ha pilsētiņu (100 km; 2,5-3 h) 

• dīvainākā un ekstravagantāka celtne Vjetnamas ziemeļos – Vua Meo pils – šo Tālo Austrumu un 

baroka arhitektūras stilos būvēto rezidenci franči 20. gs. sākumā uzcēla vietējam karalim un opija 

baronam, lai tā kontrolētu kalnu rajonus 

sestdiena, 01.10. 

Bac Ha – Ha Giang 

tūristu klases viesnīca 

Ha Giang apkārtnē 

• krāsainais un kolorītais Can Cau sestdienas 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 

• ļoti garš pārbrauciens uz Ha Giang pilsētu (205 km; ~7 h) 

svētdiena, 02.10. 

Ha Giang – Dong 

Van 

 

 
 

***viesnīca Dong Van 
pilsētiņā 

• Thon Tha – Tay minoritātes ciemats, kurš izceļas ar simpātiskām niedru jumtu pāļu mājiņām 

• gleznains pārbrauciens uz Dong Van pilsētiņu un ģeoparku (150 km; 5-6 h), pa ceļam šķērsojot 

vairākas kalnu pārejas, kas atklāj idiliskas Vjetnamas panorāmas – Tam Ma un Doc Chin Khoanh  

• Quan Ba kalnu pāreja, no kuras paveras viena no Vjetnamas ziemeļu pastkartēm – skats ar 

identiskiem Fairy Mountains (Pasaku kalni) dvīņu pakalniem, kas drīzāk atgādina sieviešu krūtis 

• viens no iespaidīgākajiem dabas nostūriem Indoķīnas reģionā – Dong Van Plateau ģeoparks – 

pirms dažiem gadiem izveidots un UNESCO sarakstā iekļauts klinšu plato, kas noklāts ar karsta 

kalniem un iespaidīgām kalnu pārejām 

pirmdiena, 03.10. 

 Dong Van – Ma Pi Leng 
Pass – Meo Vac 

 

 
 

tūristu klases viesnīca 

Meo Vac pilsētiņā 

• nocietinātā Hmong karaļa pils jeb par Opija pili dēvētā rezidence tika būvēta ķīniešu stilā pēc 

fen šui principiem 

• Dong Van koloniālā laikmeta vecpilsēta ar seno Tirgus laukumu 

• turpinām iepazīt Dong Van plato ģeoparka ainavas ar braucienu uz Meo Vac (25 km - 1,5 h): 

• Dong Van-Meo Vac – viennozīmīgi gleznainākais ceļš Indoķīnas reģionā, kas paver elpu 

aizraujošus skatus ar klinšu kalniem, dziļu kanjonu un šauru aizu, ko mēdz dēvēt par Aizas vārtiem 

• iespaidīgā Ma Pi Leng kalnu pāreja iznirst pie 800 m dziļa kanjona Ķīnas pierobežā, kur ceļa 

vienā pusē ir bezdibenis, bet otrā stāvas klinšu sienas 

otrdiena, 04.10. 

 Meo Vac – Cao Bang 

 

***viesnīca Cao 
Bang pilsētā 

• autentiskais Lung Phin tirgus, kur kopā sanāk daudzas Meo Vac apkārtnes nacionālās minoritātes, 

kas joprojām valkā nacionālos tērpus, piekopj senās tradīcijas un ļoti vienkāršu dzīvesveidu 

• Sang Pa ciemā iepazīsim Puķu Lo Lo cilts ļoti krāsainos un sarežģītos tautas tērpus, kur viena 

kostīma izgatavošana aizņem veselu gadu 

• pēcpusdienā ļoti garš pārbrauciens uz Cao Bang pilsētu (175 km; ~6,5 h) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 05.10. 

 Cao Bang – Ban Gioc 

 

 
***viesnīca Ban Gioc 

ūdenskrituma 

apkārtnē 

• smaragzaļais Trang Hen ezers un savdabīgā Kalna Acs – piramīdveidīga kaļķakmens klints, 

kuras virsotni rotā klinšu arka 

• Phong Nam apkārtne – pastkartes cienīgi lauku ainavu skati ar kaļķakmens klintīm, kas paceļas 

virs rīsu laukiem, un smaragdzaļu upīti, kas vijās tām cauri 

• 7 km garā Nguom Ngao jeb Tīģera ala, kurā var apbrīnot mirdzošo Sudraba koku, Lotusa zieda 

stalaktītu un citus daudzveidīgos alas veidojumus, kā arī pazemes zāles, tuneļus un upi, kas 

izgrauzusi šo Aīda valstību 

ceturtdiena, 06.10. 

 Ban Gioc – Lang Son 
 

***viesnīca Lang Son 

pilsētā 

• Āzijas lielākais un skaistākais ūdenskritums Ban Gioc Falls (Detian Falls) iekārtojies uz Ķīnas-

Vjetnamas robežas ainaviskā klinšu ielokā – trīs kaskādēs tas sasniedz 53 m augstumu un lietus 

sezonas laikā sniedzas platumā pat līdz 300 m. Šeit izbrauksim ar laiviņu pie paša ūdenskrituma 

un izstaigāsim takas, lai pilnībā sajustu tā majestātiskumu 

• garš pārbrauciens uz Lang Son pilsētu (180 km; ~6 h) 

piektdiena, 07.10. 

 Lang Son  – Halong Bay 

 

 

nakts uz džonkas 

• pārbrauciens uz Halongas līci (190 km; ~4 h) 

• izbrauciens laivā (džonkā) pa slaveno Halongas līci – vietu, kur no jūras dzīlēm kā milzu pūķa 

zobi paceļas, visdažādākajās formās izrobotas, kaļķakmens klintis, kuras ieguvušas visdažādākos 

nosaukumus un slēpj sevī alas, grotas un pazudušas pludmales. Ti Top salas pakājē atrodas smilšu 

pludmale, bet virsotnē – paviljons ar grandiozu panorāmu pār Halongas līča klintīm no augšas 

sestdiena, 08.10. 

   Halong – Hanoi – 

Istanbul 
 

 

 

 

 

nakts lidmašīnā 

• Halong Bay kruīza turpinājums apmeklējot vienu no līča 

krašņajām alām – vēl pēdējie mirkļi kopā ar skaistākajām 

dabas ainavām ne tikai Vjetnamā, bet visā Indoķīnas reģionā 

• agrā pēcpusdienā pārbrauciens uz Hanoju (155 km; 2,5 h) 

• Vjetnamas galvaspilsēta Hanoja (~3 h ekskursija) – pirmā 

Vjetnamas universitāte Literatūras templī; Hošimina 

mauzolejs (no ārpuses) un vienas kolonnas pagoda – mazs 

templītis, kas meistarīgi uzbūvēts uz vienas kolonnas dīķī 

• 22.30 lidojums Hanoja – Stambula 

svētdiena, 09.10. 

Istanbul – Rīga 
• 04.55 ielidošana Stambulā 

• 16.00 – 18.50 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 395 

! Pārbraucienu laiki ir norādīti aptuveni un var mainīties atkarībā no ceļu kvalitātes, ceļu remontiem un 

satiksmes intensitātes konkrētajā brīdī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojums Rīga – Stambula – Hanoja – Stambula – Rīga  (ekonom. klasē; 

30 kg nododamā bagāža; ēdināšana); lidostu nodokļi; aprakstā minētās 

ekskursijas un transports (autobuss); naktsmītnes (kopā 13 naktis): *** 

un tūristu klases viesnīcās divvietīgos numuros ar WC/dušu; 2 naktis 

ļoti vienkāršā viesu namā; 1 nakts kruīzs pa Halongas līci; brokastis 

katru dienu; 12 pusdienas un 1 vakariņas; IMPRO grupas vadītāja 

pakalpojumi; 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; dzērieni pusdienās vai vakariņās; dzeramnauda 

šoferiem, vietējam gidam, džonkas kruīza personālam (~80 eiro)  

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 līdz 11.05. EUR 900 līdz 24.07. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 11.05. pēc 11.05. pēc 24.07. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 700 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 20.08.,  

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. septembrī 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 

 


