EKSKURSIJAS HONKONGĀ
HALF DAY ISLAND TOUR
½ dienas ekskursija, kuras laikā Jūs apskatīsiet slaveno Viktorijas kalnu, braucot augšup pa
līkumainu ceļu un izbaudot burvīgos salas dabas skatus, Koulunas pussalu un „jaunās teritorijas”.
Braucot lejup, piestāsiet zvejnieku ciemā Aberdeen, kur varēsiet apmeklēt populārākos vasaras
kūrortus – „Repulse Bay” un „Deep Water Bay”. Jums būs iespēja iepazīt vietējo iedzīvotāju
dzīvesveidu. Pēc izvēles variet doties 20 minūšu braucienā ar ķīniešu laivu, kas ļauj vēl vairāk
iepazīt krāšņo vidi.
Victoria Peak – augstākais kalns Honkongas salā, kā arī viens no apmeklētākajiem tūrisma
objektiem. Jums būs iespēja apskatīt rosīgo Viktorijas ostu un Koulunas pussalu no putna lidojuma.
Naktī šeit paveras īpaši iespadīgs skats. „Repulse Bay”, „Deep Water Bay” – divas no visvairāk
apmeklētjām pludmalēm pilsētā, kur ikviens apbrīno brīnišķīgo ainavu un dabas skaistumu.
Aberdeen – vieta, kas jau pirms simt gadiem ir bijusi zvejnieku ciems. Šeit varēsiet iepazīt vietējo
iedzīvotaju dzīvesstilu, apskatīt modernizētas jahtas un ķīniešu džonkas (īpaši kuģi), varēsiet
iegādāties pašgatavotas rotaslietas.
Sākuma laiks: 08:00 – 09:30.
Ilgums: 5 h.
Sākuma un beigu punkts: iespējams gandrīz visās viesnīcās Koulunas pussalā un Honkongas salā.
*Cenā nav iekļauta cena par izbraucienu ar ķīniešu laivu (HK$ 60 par vienu cilvēku).
THE LAND BETWEEN TOUR
Jaunās teritorijas – vieta, kur mierīgas ārpilsētas ainavas mijas ar rāmiem zvejnieku ciematiem.
Jauno teritoriju lauksaimniecības zonās var skatīt pīļu fermas, lauku dievnamus, senas dižciltīgu
ģimeņu mājas, līčus ar kristāltīru un dzidru ūdeni. „The land between” („zeme starp”) ir teritorija
starp Ķīnu un Honkongas pilsētu. Tas ir atgādinājums par Honkongas pagātni un ir kā cerību
simbols nākotnes plāniem. Yuen Yuen institūts – tas parāda tādu reliģiju kā konfūcisms, taoisms un
budisms, ieguldījumu sabiedrībā. Tai Mo Shan – Honkongas augstākais kalns ar skatu uz Tsuen
Wan pilsētas parku un vairākām jaunceltnēm. Pastaigāsieties pa Shek Kong un Lam Chuen ieleju,
kā arī apskatīsiet Fanling Walled ciemu. Luk Keng – ciems, kurā varēsiet apskatīt putnu rezervātu,
kur, iespējams, sastapsiet Ķīnas dīķu gārni un nakts gārni. Sam Mun Tsai zvejnieku ciems – ejot
caur Plover Cove pilsētas parku, nonāksiet Sam Mun Tsai zvejnieku ciemā, kur varēsiet iepazīt
vietējo zvejnieku darbu.
Sākuma laiks: 08:30 City Hall Lower Block/ 09:00 YMCA Salisbury.
Ilgums: 5 h.
Cenā iekļauts:
− transports;
− apskates vietas, kas minētas programmā;
− ķīniešu pusdienas.
THE GREEN OF HONG KONG
*Tikai individuālām tūrēm.
Viena no Honkongas iespaidīgākā klostera Chuk Lam Shim Yuen apmeklējums. Šeit atrodas viena
no lielākajām Budas statujām Honkongā. Tālāk dodieties uz banānu plantācijām, pēc tam uz
Honkongas augstako kalnu – Tai Mo Shan. Pastaiga Shek Kong un Lam Chuen ielejā. Tai Po
tirgus apmeklējums, kur varēsiet iegādāties žāvētas zivis, garšaugus, dārzeņus. Netālu no tirgus
atrodas arī tradicionāls Man Mo templis. Pēc Man Mo tempļa apmeklējuma dodieties tālāk uz
Walled un Tsang Tai Uk ciemiem, pa ceļam apskatot Ķīnas universitāti (Chinese University). Tūre

noslēgsies ar pusdienām vietējā ķīniešu restorānā.
Sākuma laiks: 08:30 – 09:00.
Ilgums: 5 h.
Cenā iekļauts:
− transports;
− apskates vietas, kas minētas programmā;
− pusdienas.
KOWLOON & NEW TERRITORIES
Tai Po jaunais tirgus – tirgus atrodas Tai Po pilsētas Fu Shin ielā. Fu Shin ir galvenā tirgus iela un
Tai Po centrs, nodrošinot iedzīvotājiem lielu izvēli dažādu preču iegādei. Lok Ma Chau – ciema
apmeklējums Honkongas jaunajās teritorijās. Tsang Tai Uk – ciema apmeklējums. Apskatīsiet
Tsang’s Lielo māju, kas celta 1840. gadā bagātai kapteiņa ģimenei. Wong Tai Sin templis – lielais,
modernais templis, kas gadā uzņem vairāk nekā 3 milj. cilvēku. Un neviens cits Honkongas templis
nepiedāvā tik plašu ieskatu par Ķīnas reliģiskajiem uzskatiem, tradīcijām. Rotaslietu rūpnīcas
apmeklējums. Tā ir padarījusi Honkongu par labāko rotaslietu ražotāju Āzijā.
Sākuma laiks: 08:30 – 09:30 (otrdienās, ceturtdienās un sestdienās).
Ilgums: 4 h.
Cenā iekļauts:
− transports;
− apskates vietas, kas minētas programmā.
OCEAN PARK TOUR
„Ocean park” ir viens no lielākajiem okeanārijiem pasaulē, kas aizņem 870,000 kvadrātmetru lielu
platību. Biedējoši jūras dzīļu iemītnieki šeit skatāmi līdzās tradicionālajām Ķīnas pandām.
Haizivis, pingvīni, daudzveidīgas tropu zivtiņas, tauriņi, putni... Jūs skatīsiet izklaidējošu delfīnu un
jūras lauvu šovu, vizināsieties galvu reibinošajos “Drakonu kalniņos”, apmeklēsiet nelielu ūdens
atrakciju parku. „Ocean park” ieejas biļetes cenā ir iekļautas visas iespējamās dienas izklaides,
izņemot dzērienus un suvenīrus. Varēsiet apmeklēt arī rotaslietu darbnīcu.
Sākuma laiks: 08:45 – 09:30.
Ilgums: 8 h.
Cenā iekļauts:
− transports;
− ieejas biļete „Ocean park”.
HONG KONG DISNEYLAND MAGIC TOUR
Honkongas Disnejlenda pavērs vārtus uz pavisam jaunu, maģisku izklaižu pilnu pasauli. Šeit
sāksies Jūsu ceļojums sapņu un pārsteigumu valstībā. Jūs atklāsiet vairākas jaunas zemes –
Fantāzijas valstību, Piedzīvojumu zemi, Rītdienas zemi u.c. Kā arī šeit tiek piedāvāta iespēja
pārnakšņot Disnejlendas atpūtas parkā. Izvēlieties viesnīcas – „Hong Kong Disneyland Hotel” vai
„Disney’s Hollywood Hotel”!
Amerikas galvenā iela – ceļojums pagātnē uz 20.gs. Amerikas mazu pilsētu, kur ieraudzīsiet tvaika
vilcienu, retro automobīļus, kā arī varēsiet vērot amatnieku darbu. Fantāzijas valstība – šeit
pabūsiet maģiskajā valstībā, kurā dzīvo skaistās princeses, labās fejas un citi „Disney” stāstu tēli.
Piedzīvojumu zeme – dodieties džungļu upes kruīzā uz Tarzāna salu vai izbaudiet Āfrikas savannas
skaistumu.

Sākuma laiks: 09:50 – 10:30 vai 12:45 – 13:25.
Ilgums: 6 h vai 9 h.
Cenā iekļauts:
− transports;
− ieejas biļete.
LANTAU ISLAND TOUR
Zvaigžņu avēnija – Zvaigžņu avēnija ir izveidota par godu Honkongas kino industrijai. Varēsiet
apskatīt skulptūras, iepazīt slavenākās Honkongas filmas, iegādāties suvenīrus. Tālāk sekos kruīza
brauciens pa Dienvidķīnas jūru, kura laikā varēsiet vērot brīnumainus dabas skatus. Tai O
zvejnieku ciems – Tai O ciems pazīstams arī kā „Austrumu Venēcija”, bija arī viena no
apdzīvotākajām vietām Lantau salā. Pastaigājoties pa ciemu varēsiet sajust kraso atšķirību ar
moderno Honkongu. Po Lin klosteris – populārākais budisma templis Honkongā, kas pazīstams kā
„Budisma karaliste Dienvidos”. Klosterī varēsiet apskatīt milzīgo Sakyamuni Budas bronzas
statuju. Kā arī šeit izbaudīsiet garšīgās veģetārās pusdienas. Ngong Ping ciems – izbaudiet
pastaigu skaistajā Ngong Ping ciemā. Kā arī izbaudiet 5,7km garo braucienu ar gaisa tramvaju,
varēsiet vērot neaizmirstamus dabas skatus, ko piedāvā Lantau sala, Ziemeļlantau parks, Tung
Chung līcis.
Sākuma laiks: 07:50 – 08:55.
Ilgums: 7,5 h
Cenā iekļauts:
− transports;
− apskates vietas, kas minētas programmā;
− pusdienas;
− viena virziena biļete ar Ngong Ping 360 Skyrail.
HONG KONG WALKING TOUR
Pastaigajoties iepzīsiet Honkongas salas centrālā rajona austrumu un rietumu atsķirības un
kontrastus – senlaicīgas koloniālās celtnes un modernas augstceltnes, ielu tirgotāji un franču
restorāni, tipiski ķīniešu nami un ārzemnieku mājas. Vispirms uzbrauksiet Ķīnas Bankas 43.stāvā,
no kura varēsiet vērot pārsteidzošu skatu ar debesskrāpjiem un ostu. Tālāk ar tramvaju dosieties uz
centrālo tirgu, kur varēsiet redzēt tipiskus ķīniešu ēdienus – zivis, gaļu, augļus, dārzeņus. Pastaiga
pa Caine Road, kurā atrodas daudz prestižu skolu un māju. Apskatīsiet vecako Honkongas templi –
Man Mo, pastaigāsieties pa Hollywood Road, kur atrodas neskaitāmi ķīniešu antikvariāti. Pēc tam
pastaiga turpināsies pa Lan Kwai Fong ar slaveniem restorāniem un naktsklubiem.
Notiek: otrdienās, ceturtdienās un sestdienās.
Ilgums: 3 h.
Cenā iekļauts:
− gida pakalpojumi;
− sabiedriskais transports.
TEN THOUSAND BUDDHAS AND HORSE-RACING WITH LUNCH
Desmit Tūkstoš Budu klosteris atrodas Honkongas Jaunajā teritorijā. Šeit varēsiet apskatīt
apmēram 13000 mazu, melnu vai zelta Budas skulptūru, kā arī ir nedaudz lielākas un pavisam
lielas Budas statujas. Pusdienas Lung Wah viesnīcā. Viesnīca tika uzcelta 1951.gadā, un tā bija
pirmā atvērtā viesnīca Shatin pilsētā pēckara periodā. Sākotnēji tā bija divstāvu ēka, kur pirmajā
stāvā bija ēdamistabas un recepcija, bet otrajā – viesnīcas istabas. Kaut gan viesnīca vairs

nepastāv, restorāns ir saglabājies un šodien ir slavens, ēdienkartē piedāvajot baložu gaļu. Sha Tin
hipodroms – izbaudiet sacīkšu garu, vērojot zirgu skriešanās sacensības. Atmosfēra šeit tik tiešām
ir lieliska, jo to apmeklē ne mazāk kā 40000 skatītāju. Sacīkstes variet vērot arī uz video ekrāna,
kas ir lielākais pasaulē.
Sākuma laiks: 09:00.
Ilgums: 5 h.
Cenā iekļauts:
− gida pakalpojumi;
− sabiedriskais transports.
KOWLOON BEHIND THE SCENES
Dai Pai Dong – šie brīvdabas restorāni atklās Jums Honkongas ēšanas tradīcijas un vēsturi.
Varēsiet nobaudīt tasi „Milk Tea” („piena tēja”), kas dod jaunu enerģijas devu. Pērļu pirkšanas
noslēpumi – pērles jau sen ir bijis nevainības, tīrības simbols Ķīnā un tiek uzskatītas par vienu no
astoņiem dārgakmeņiem. Jums tiks doti padomi, ja vēlēsieties iegādāties pērles. Vietējais pārtikas
tirgus – ja vēlieties iepazīt vietējo mājsaimnieču dzīvesveidu, dodieties iepirkties uz tirgu, kur
atradīsiet svaigus produktus, ķīniešu garšaugus. Tin Hau templis – novietots pašā Yau Mai Tei sirdī
un ir vairāk kā 150 gadus vecs. Agrāk iedzīvotāji uzskatīja, ka templis pasargā kuģus no vētrām.
Shanghai iela – viena no vecākajām Honkongas ielām. Šeit atradīsiet veikalus, kuros var nopirkt
tradicionālos ķīniešu virtuves piederumus, piemiņas priekšmetus un tradicionālos kīniešu kāzu
tērpus. Tūres beigās baudīsiet garšīgās Dim Sum pusdienas un šefpavārs mācīs ķīniešu
pavārmākslas noslēpumus.
Sākuma laiks: 08:30 – 09:30 (otrdienās un ceturtdienās).
Ilgums: 6 h.
DIM SUM AND CHINESE CUISINE COOKING CLASS
Honkongā Jums būs iespēja nobaudīt tradicionālo ķīniešu virtuvi. Bet kāpēc gan pašam
neiemācīties pagatavot kādu ķīniešu ēdienu? Apmeklējiet kulinārijas nodarbības un Jūs
iemācīsieties ķīniešu kulināros noslēpumus. Kulinārās nodarbības vadīs profesionāls pavārs.
Ēdienu pagatavošana atšķiras no citu kultūru ēdienu pagatavošanas tradīcijām, piemēram,
pārtikas produkti tiek vārīti ļoti augstā temperatūrā. Ķīniešu pavāri vēlas izmantot tikai svaigus
produktus, kas jo īpaši attiecas, ja jāizvēlas dārzeņi un gaļa.
Sākuma laiks: 17:30 – 18:00 (otrdienās un ceturtdienās).
Ilgums: 4 h.
Cenā iekļauts:
− transports;
− kulinārijas nodarbības.
NEW HERITAGE & CULTURE TOUR
Sam Tung Uk muzejs – 1981.gadā pasludināts par vēsturisku pieminekli. Sam Tung Uk muzejs
sniedz plašu ieskatu Honkongas vēsturē. Sam Tung Uk ir atjaunots 200 gadus vecs ciems. Šeit
varēsiet apskatīt senlaicīgas mēbeles, amatniecības un lauksaimniecības iekārtas. Desmit Tūkstoš
Budas klosteris atrodas Honkongas Jaunajā teritorijā. Šeit varēsiet apskatīt apmēram 13000 mazu,
melnu vai zelta Budas skulptūru, kā arī ir nedaudz lielākas un pavisam lielas Budas statujas. Tai
Chi nodarbības (tikai trešdienās) – šīs nodarbības tiek sauktas arī par „ēnu boksēšanos”, kas
tikušas izstrādātas jau pirms vairākiem gadsimtiem. Šīs nodarbības palīdz balansēt „iņ” un „jaņ”,
sniedzot relaksāciju gan prātam, gan ķermenim. Kantonas operas apmeklējums (tikai sestdienās) –

Kantonas opera ir atzinīgi novērtēta mākslas forma, kas ietver sevī bagātu simbolisko nozīmi. Jums
būs iespēja apskatīt krāšņos izrāžu tērpus, kā arī noskatīties vietējās trupas sniegumu.
Sākuma laiks: 07:30 (trešdienās); 12:30 – 13:00 (sestdienās).
Ilgums: 4 h.
CHEUNG CHAU ISLAND TOUR
Pak Tai templis ir veltīts taoisma dievam Pak Tai, kas ir zināms kā „augstākais dievs Tumsas
valstībā”. Templis uzcelts 1783.gadā, ir rotāts ar ķīniešu tradicionālajiem elementiem, piemēram,
ar keramikas figūriņām uz jumta korēm. Tung Wan pludmale – šī skaistā pludmale ir lieliska vieta,
lai nodarbotos ar peldēšanu, vindsērfingu un kanoē airēšanu. Dodieties izbraukumā ar koka
ķīniešu laivām! Apskatīsiet vietējo zvejnieku kopienu, kas joprojām dzīvo savās laivās. Dosieties
arī uz slaveno Cheung Po Tsai alu, kas ir pazīstama kā vietējo pirātu slēptuve. Tin Hau templis –
celts 17.gadsimtā. Templis piesaista zvejniekus, kuri nāk uz templi lūgt svētību jūras dieviem. Īpaši
apmeklēts tas ir ikgadējā Tin Hau festivāla laikā.
Sākuma laiks: 08:00 – 08:45.
Ilgums: 6 h.
GOOD MORNING HONG KONG
„Zelta zivtiņas” un ziedu tirgus – Unikālais „rītausmas zelta zivtiņas” tirgus ir izveidots un
darbojas tieši pirms rītausmas. Parasti zelta zivtiņu cenas šeit ir par 40-50% lētākas nekā
parastajos veikalos. Neilgi pēc saules uzlēkšanas tirgus savu darbību beidz. Tālāk dosieties uz
netālu atrodošos krāšņo ziedu tirgu. Tai Chi nodarbība – Tai Chi ir ķīniešu cīņas māksla, kas
galvenokārt sniedz ieguvumus veselības jomā. Tai Chi ir pilnīga relaksācija un būtībā ir kā
„meditācija kustībā”. To raksturo lēnas, plūstošas kustības, kas sniegs enerģijas pieplūdumu. Tālāk
sekos brokastis Jūsu viesnīcā. Iesakam nobaudīt tradicionālo Honkongas „piena tēju”. Svaigo
pārtikas produktu tirgus – varēsiet iegādāties tādus svaigus produktus kā dārzeņus, jūras veltes,
gaļu u.c. Vietējās mājsaimnieces dodas iepirkties uz tirgu pat divreiz dienā.
Sākuma laiks: 05:30 – 06:00 (pirmdienās, trešdienās, piektdienās un sestdienās).
Ilgums: 5 h.
THE DEVELOPMENT OF HONG KONG HOUSING
Sam Tung Uk muzejs – 1981.gadā pasludināts par vēsturisku pieminekli. Sam Tung Uk muzejs
sniedz plašu ieskatu Honkongas vēsturē. Sam Tung Uk ir atjaunots 200 gadus vecs ciems. Šeit
varēsiet apskatīt senlaicīgas mēbeles, amatniecības un lauksaimniecības iekārtas. 70to gadu
valdības publiskās mājas – tālāk dosieties uz Sha Tin pilsētu Jaunajā teritorijā, apskatīsiet vietējo
iedzīvotāju mājas. Apskatīsiet arī divas 1975. – 1977.gada ēkas, kuras būvētas, lai varētu izvietot
dzīvokļus lielām ģimenēm.
Sākuma laiks: 08:30 – 09:00 (pirmdienās un ceturtdienās).
Ilgums: 4 h.
HIKING THROUGH THE GREEN AND VISIT TAI PO TOWN
40 minūšu brauciens ar vilcienu KCR uz „jaunajām teritorijām”. Hok Tau rezervuārs un Pak Sin
Leng pilsētas parks – patīkamā 2,5 h ilgā pastaigā pa parkiem Jūs varēsiet izbaudīt dabas
skaistumu – meža ielejas, nelieli dīķi, dažādu sugu putni un tauriņi. Plover Cove rezervuāra

apmeklējums – rezervuārs celts 1967.gadā un tajā laikā bija viens no lielākajiem. Šī vieta ir lieliski
piemērota, lai rīkotu ģimeņu piknikus un dotos veloizbraucienos. Tai Po vecpilsētas apskate –
apmeklēsiet 100 gadus veco Man Mo templi un netālu esošo svaigo produktu tirgu, uz kuru
mājasaimnieces nāk iepirkties pat divas reizes dienā.
Sākuma laiks: 09:30 – 10:00 (otrdienās un piektdienās).
Ilgums: 8 h.
MORNING HARBOUR AND NOON DAY GUN FIRING CRUISE
Rīta kruīza izbrauciens – izbrauksiet no Honkongas austrumu ostas, tālāk dosieties gar centrālo
krastmalu uz Wanchai, Causeway līci un North Point. Tālāk dosieties uz Shau Kei Wan, kur
apskatīsiet vietējo zvejnieku ģimenes. Kruīzs turpināsies Koulunas austrumu pusē, kur redzēsiet
vairākus ainaviskus kontrastus, ieskaitot Lei Yue Mun ciema krastmalu.
Sākuma laiks: 10:15 no Kowloon piestātnes; 10:30 no Central 9 piestātnes.
Ilgums: 2 h.
Cenā iekļauts:
− kruīza izbrauciens;
− alus vai tēja, kafija kruīza laikā.
PM WESTERN SHORELINE AND TSING MA BRIDGE CRUISE
Dodieties kruīza braucienā, lai apskatītu Honkongas arhitektūras īpatnības. Krastmalā ir
izvietojušās tādas ēkas kā Ķīnas Banka, Hong Kong & Shanghai Corporation, Starptautiskais
finanšu centrs, Central Plaza. Redzēsiet arī pa visam jaunas celtnes – Kowloon Wharf, Kowloon
Expressway, Yaumati Typhoon Shelter. Tālāk izbrauksiet zem iespaidīgā Tsing Ma tilta, kas ved uz
jauno Honkongas lidostu. Kruīza laikā varēsiet vērot augstos debeskrāpjus.
Sākuma laiks: 14:45 no Kowloon piestātnes; 15:00 no Central 9piestātnes.
Ilgums: 2 h.
Cenā iekļauts:
− kruīza izbrauciens;
− alus vai tēja, kafija kruīza laikā.
ABERDEEN & HARBOUR NIGHT CRUISE
Izbaudiet relaksējošo vakara kruīzu Viktorijas ostā, vērojot krāšņu saulrietu. Kruīza laikā Jums
būs pieejami dzērieni par brīvu (viskijs, džins, alus, mājas vīns u.c.). Vakariņas baudīsiet greznajā
restorānā „La Dynastie” uz ūdens.
Sākuma laiks: 17:00 – 17:30.
Ilgums: 5 h.
Cenā iekļauts:
− kruīza izbrauciens;
− dzērieni;
− gida pakalpojumi.
LEI YUE MUN SEAFOOD DINNER CRUISE
Dosieties neaizmirstamā vakara kruīza izbraucienā, kura laikā atklāsiet Honkongas krāšņumu
naktī. Piestāsiet Lei Yue Mun ciemā, kur varēsiet doties nelielā pastaigā. Vakariņas baudīsiet Hoi

Tin Garden restorānā, kas ir slavens ar izsmalcinātām jūras veltēm. Atpakaļbraucienā varēsiet
vēlreiz izbaudīt Honkongas skaistumu.
Sākuma laiks: 18:15 no Central 9 piestātnes; 18:30 no Kowloon piestātnes.
Ilgums: 3 h.
Cenā iekļauts:
− kruīza izbrauciens;
− bezalkoholiskie dzērieni;
− ķīniešu jūras velšu vakariņas.
BUFFET DINNER CRUISE
Dodieties nakts kruīzā uz „Harbour Cruise Bauhinia”. Izbaudiet greznas vakariņas, klausoties
dzīvo mūziku. Dejojiet visas nakts garumā vai izbaudiet mirdzošās pilsētas skatus un krāšņo ostu.
Sākuma laiks: 19:30 – 20:00.
Ilgums: 2,5 h.
Cenā iekļauts:
− Kruīza izbrauciens;
− transfērs;
− vakariņas kruīza brauciena laikā.
EVENING CRUISE WITH SEAFOOD DINNER ON LAMMA
Baudiet skaisto saulrietu uz greznā katamarāna „Rainbow Star”. Braucienā uz Lamma salu tiks
piedāvāti dzērieni („welcome drinks”). Apstāsieties Sok Kwu, kur restorānā „Rainbow seafood
restaurant” baudīsiet vakariņas no jūras veltēm. Šis restorāns saņēmis daudz godalgu kulinārijas
kvalitātes jomā. Viktorijas ostā Jums būs iespēja vērot krāšņo gaismas šovu „Symphony of Lights”.
Sākuma laiks: 17:00 no Kowloon piestātnes.
Ilgums: 3,5 h.
MORNING LAMMA FISHERFOLK’S VILLAGE TOUR
Sākumā dodieties kruīzā uz Viktorijas ostu, lai baudītu skaistās dabas ainavas. Pēc 30 minūšu ilga
brauciena Jūs piestāsiet Honkongas trešajā lielākajā salā Lamma. Iepazīsiet vietējo zvejnieku
dzīvesveidu, kuru mājas ir celtas virs ūdens. Kā arī varēsiet nobaudīt garšīgas jūras veltes. Lamma
sala ir slavena ar labākajām jūras veltēm pasaulē.
Sākuma laiks: 10:00 no Central outlying Island No.9 piestātnes.
Ilgums: 5h.
SYMPHONY OF LIGHTS CRUISE
Dodieties neaizmirstamā kruīzā pa iespaidīgo Viktorijas ostu. Plkst. 20:00 sāksies krāšņš gaismas
šovs, kas ar lāzeriem izgaismos Honkongas namus. 20 minūšu ilgo gaismas šovu papildinās
speciāli pieskaņota mūzika. Varēsiet pārliecināties, kā no maza zvejnieku ciema ir attīstījusies
dinamiska un moderna pilsēta – Honkonga.
Sākuma laiks: 07:45 no Kowloon piestātnes; 07:30 no Central 9 piestātnes.
Ilgums: 1,5 h.
Cenā iekļauts:

− kruīza izbrauciens;
− dzērieni kruīza laikā.
HALF DAY CITY TOUR WITH TRADITIONAL JUNK CRUISE
½ dienas ekskursija, kuras laikā Jūs apskatīsiet slaveno Viktorijas kalnu, braucot augšup pa
līkumainu ceļu un izbaudot burvīgos salas dabas skatus, Koulunas pussalu un „jaunās teritorijas”.
Braucot lejup, piestāsiet zvejnieku ciemā Aberdeen, kur varēsiet apmeklēt populārākos vasaras
kūrortus – „Repulse Bay” un „Deep Water Bay”. Jums būs iespēja iepazīt vietējo iedzīvotāju
dzīvesveidu. Pēc izvēles variet doties 20 minūšu braucienā ar ķīniešu laivu, kas ļauj vēl vairāk
iepazīt krāšņo vidi.
Victoria Peak – augstākais kalns Honkongas salā, kā arī viens no apmeklētākajiem tūrisma
objektiem. Jums būs iespēja apskatīt rosīgo Viktorijas ostu un Koulunas pussalu no putna lidojuma.
Naktī šeit paveras īpaši iespadīgs skats. „Repulse Bay”, „Deep Water Bay” – divas no visvairāk
apmeklētjām pludmalēm pilsētā, kur ikviens apbrīno brīnišķīgo ainavu un dabas skaistumu.
Aberdeen – vieta, kas jau pirms simt gadiem ir bijusi zvejnieku ciems. Šeit varēsiet iepazīt vietējo
iedzīvotaju dzīvesstilu, apskatīt modernizētas jahtas un ķīniešu džonkas (īpaši kuģi), varēsiet
iegādāties pašgatavotas rotaslietas. Vakarā dodieties kruīza izbraucienā ar džonku „Aqua Luna”,
kas ir 28 metru garš tradicionāls ķīniešu kuģis.
Sākuma laiks: 08:00 – 09:30; Junk kruīzs 17:30 – 22:30.
Ilgums: 5h.
Cenā iekļauts:
− transfērs;
− apskates vietas;
− Junk kruīzs 1h un 1 dzēriens.
FULL DAY MACAU TOUR
No rīta transfērs uz Macau pilsētu. Macau Jūs sagaidīs gids. Guia trase, kur katru gadu notiek
Makau Grand Prix. Porta Do Cerco – robežvieta starp Ķīnu un Macau. A-Ma templis – celts pirms
400 gadiem par godu meitenei, kas izglāba jūrnieku. Sao Paulo drupas – agrāk bijusi baznīca, ko
cēluši Itālijas un Japānas jezuīti 1602.gadā, bet 1835.gadā baznīca nodega. Kā arī varēsiet
apmeklēt pasaulslaveno kazino.
Sākuma laiks: 06:45 – 07:30.
Ilgums: 10 h.
Cenā iekļauts:
− transfērs;
− apskates vietas;
− pusdienas.
MACAU WORLD HERITAGE WALKING TOUR
No rīta transfērs uz Macau pilsētu. Macau Jūs sagaidīs gids. Sao Paulo drupas – agrāk bijusi
baznīca, ko cēluši Itālijas un Japānas jezuīti 1602.gadā, bet 1835.gadā baznīca nodega. Redzēsiet
tādus kultūras pieminekļus kā Na tcha templi, St.Dominic’s baznīcu. A-Ma templis – celts pirms
400 gadiem par godu meitenei, kas izglāba jūrnieku. Jūras muzeja (Maritime museum)
apmeklējums. Brauciens ar vietējo autobusu uz Taipa salu. Apmeklēsiet Taipa muzeju, kas celts
1921.gadā un bijis rezidence ietekmīgajai Macanese ģimenei. Vēlāk varēsiet apmeklēt Macau
kazino, kas ir ieguvis iesauku Lasvegasa. Izmēģiniet savu veiksmi!

Sākuma laiks: 07:30 – 08:00 (darba dienās).
Ilgums: 10 h.
Cenā iekļauts:
− transfērs;
− apskates vietas;
− pusdienas.
SHEKOU & GUANGZHOU TOUR
Ekskursija Shekou pilsētā, kas atrodas Nantau pussalas dienvidos. Jums būs lieliska iespēja
apmeklēt vietējo bērnudārzu, tirgu, derīgo izrakteņu muzeju.
Ekskursija Guangdong provinces galvaspilsētā Guangzhou, kas ir lielākā pilsēta Dienvidķīnā. Tās
iedzīvotāju skaits pārsniedz 9 miljonus. Apskatīsiet Dr.Sun Yat-Sen’s memoriālu, kas celts
1931.gadā. Apmeklēsiet Sešu banānkoku templi, Chen Clan akadēmiju, karaļa Nanyue kapa vietu.
Sākuma laiks: 06:40 – 07:05.
Ilgums: 13 h.
Cenā iekļauts:
− transfērs;
− apskates vietas;
− pusdienas;
− prāmja biļete uz Shekou, vilciena biļete uz Honkongu.

