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HONKONGA – BALI 

1. diena RĪGA – HONKONGA

Lidojums Rīga – Honkonga.

Lidojums

2. diena HONKONGA

Ielidošana  Honkongā,  taxis  uz  viesnīcu,  atpūta.  Honkonga –

tirdzniecības,  finanšu  un  pakalpojumu  centrs;   pilsētvalsts,  kurā  runā

daudzās  valodās,  piekopj  dažādas  reliģijas,  tomēr  visa  pamatā  ir

tradicionālā Ķīnas kultūra. Mūsdienās dzīves līmenis Honkongā ir viens no

augstākajiem  Āzijā,  bet  vēl  pirms  dažiem  gadsimtiem  tā  bija  neliels

zvejnieku  ciemats...Nathan  road  un  Ashley  Road...  Vakariņas  un

Templstrītas  nakts  tirgus.  Templstrītas  nakts  tirgus  ir  populārs  ielu

tirgus Honkongā, kas savu vārdu ir ieguvis par godu Tin Hau templim.

Saulei  norietot,  ielā  parādās  tirgotāji,  kuri  sāk  izlikt  pārdošanai  savas

preces, kā arī sāk rosīties zīlnieki un dziedātāji. Tirgū iespējams iegādāties

visdažādākās  lietas  –  piekariņus,  dažādas  tējas,  elektroniku,  apģērbu,

senlietas  u.c.,  kā  arī  iespējams  nobaudīt  dažādus  gardumus  –  jūras

veltes, nūdeles, rīsa ēdienus u.c. Nakts Honkongā. 

Viesnīca

Honkongā

3. diena HONKONGA

Brokastis.  10:00  1/2  dienas  ekskursija  “Island  tour”  ar  krievu

valodā  runājošu  gidu.  Brauciens  uz  Honkongas  augstākā kalna

Viktorijas  virsotni (552 m). No Viktorijas kalna skatu laukuma paveras

lieliska Honkongas un Koulunas pussalas panorāma. Transfērs uz slaveno

zvejnieku ciemu Aberdeen, pa ceļam apskatot divas lieliskas pludmales –

Repulse  Bay  un  Deep  Water  Bay.  Ierašanās  zvejnieku  ciemā

Aberdeen,  kurā  būs  iespējams  iepazīties  ar  vietējo  zvejnieku

dzīvesveidu,  kurš  gadu  laikā  nav  būtiski  mainījies.  Pēc  izvēles  (par

papildus  samaksu)  iespējams  doties  izbraucienā ar  tradicionālo  ķīniešu

laivu  “sampan”.  Paciemosieties  pie  juveliera,  kurš  ir  slavens  ar  savām

radītajām smalkajām rotaslietām. 

Brīvais  laiks  patstāvīgai  pilsētas  apskatei,  iepirkšanās.  Vakarā  iesakām

apmeklēt Cheung Chau Seafood ielu, uz kuras būs iespējams nobaudīt

dažādas gardas jūras veltes, vai peldošo restorānu “Jumbo Kingdom”,

kas ir viens no greznākajiem un populārākajiem restorāniem Honkongā.

Nakts Honkongā. 

Viesnīca

Honkongā

4. diena HONGKONGA

Brokastis.  10:00 1/2 dienas ekskursija  “Walking tour”  ar  krievu

valodā runājošu gidu, kuras laikā iepazīsiet un apskatīsiet Honkongas

ievērojamākās vietas. Vispirms dosieties uz Ķīnas Bankas 43.stāvu vai

Starptautiskā Finanšu Centra 55.stāvu, lai vērotu vienreizējus skatus

uz  apkārtesošajiem  debesskrāpjiem  un  ostu.  Tālāk  dosieties  uz

Centrāltirgu, no kurienes dosieties braucienā ar 800 m garo eskalatoru.

Pastaiga pa  Holivudas ceļu – šeit atrodas vairāki veikali, kuros pārdot

ķīniešu  kaligrāfijas  un  senlietas.  Apmeklēsiet  vienu  no  vecākajiem

Honkongas tempļiem – Man Mo templi. Pastaiga pa Cat street – iela, uz

kuras atradīsiet daudzus ķīniešu senlietu veikalus. Šī būs lieliska vieta, kur

pārbaudīt savas kaulēšanās spējas. Tālāk ar tramvaju dosieties uz  Lan

Viesnīca

Honkongā
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Kwai  Fong –  vieta,  kas  bagāta  ar  grezniem  restorāniem  un

naktsklubiem. 19:30 kruīzs “Gaismu simfonija” Viktorijas ostā, kas ir

viena no iespaidīgākajām un krāšņākajām ostām pasaulē. Katru vakaru

no plkst.20:00 līdz  20:20 ir  iespējams vērot  krāšņu gaismu šovu,  kas

attēlo Honkongas izaugsmi no maza zvejnieku ciematiņa līdz dinamiskai

pilsētai, kāda tā ir šodien. Nakts Honkongā. 

5. diena HONKONGA – BALI

Brokastis. Taxis uz lidostu. Lidojums  Honkonga – Denpasara. Lidostā

tikšanās  ar  firmas  pārstāvi.  Ielidojot  Denpasarā,  vīzas  noformēšana

lidostā  Latvijas  pilsoņiem.  Transfērs  uz  viesnīcu,  atpūta.  Vakariņas

viesnīcā.

Viesnīca

Bali

6. diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras. Bali – tā ir tropu pludmales, maģisko kalnu,

deju  un  ceremoniju  sala. Tā  tiešām  ir  paradīzes  sala!  Bali –  ideāli

piemērota atpūta tiem, kas meklē daudzveidīgu un pilnvērtīgu atpūtu. Jūs

varat būt droši – viss ko jūs redzēsiet Bali salā ir raksturīgs tikai šai salai

un nav atrodams nekur citur pasaulē! 

Viesnīca

Bali

7. diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras.  Ekskursiju uz Bali kultūras centru – Ubudu.

Pēc  vēlēšanās  un  par  papildus  samaksu  piedāvājam  ekskursiju  uz

Uluvatau,  Kecah  dejas un  ieturēt  vakariņas  Jimbaran  okeāna

krastā.

Viesnīca

Bali

8. diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras. Ekskursija  –  Gitgit ūdenskritums, Barata

ezers, augļu tirgus, Bedugul. Karaliskās ģimenes templis Mengwi.

Kuta.

Viesnīca

Bali

9. diena BALI

Brokastis.  Atpūta  pie  jūras.  Ekskursija:  Mātes  templis  –  Besakih,

Klungkung  pils un  templis.  Bali  Aga  Village  –  Tenganan,

Candidasa.

Viesnīca

Bali

10. diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras.

Viesnīca

Bali

11. diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras.

Viesnīca

Bali

12. diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras.

Viesnīca

Bali

13.diena BALI

Brokastis. Atpūta pie jūras.

Viesnīca

Bali

14. diena BALI – HONKONGA 

Brokastis. Transfērs uz lidostu, lidojums Denpasara – Honkonga. Lidojums

Honkonga – Rīga. 

Lidojums

15.diena Ielidošana Rīgā.

Ceļojuma cena   2184 EUR vienai personai divvietīgā numurā:

Ceļojuma cenā  iekļauts:
- nakšņošana minētajās viesnīcās ar brokastīm;
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- vakariņas 1 . vakarā Balī salā;

- ekskursijas pēc programmas Honkongā (3);Bali salā(3);

- visi transfēri pēc programmas.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

- lidojums Rīga – Honkonga – Denpasara – Honkonga – Rīga;

- Indonēzijas, Honkongas un Singapūras vīzas LR nepilsoņiem;

- apdrošināšana;

- personīgie izdevumi, dzeramnaudas.

Viesnīcas:

- Honkongā, 3 naktis – “Novotel Nathan Road”  3*+ B&B

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6771-novotel-hong-kong-nathan-road-kowloon/media.shtml

- Bali, 9 naktis –  The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali B&B Delux Lagoona 

view http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html?propertyID=277
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