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KUALALUMPURA – LANGKAVI SALA
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)
*ieteicamais ceļojuma laiks: novembris – aprīlis
1. diena

RĪGA – KUALALUMPURA

Lidojums

Lidojums Rīga – Kualalumpura.
2. diena

KUALALUMPURA
Ielidošana Kualalumpurā. Transfērs uz viesnīcu. Izvietošanās viesnīcā. Atpūta.

Viesnīca
Kualalumpurā

Vakars pilsētā. Naksnīgā Kualalumpura, malaiziešu kultūras programma un
vakariņas.
3. diena

KUALALUMPURA
Brokastis. 9:00 Kualalumpuras pilsētas apskates ekskursija (½ dienas ar gidu

Viesnīca
Kualalumpurā

angļu valodā). Kualalumpura dibināta 1857.gadā pie upju Kelanga un Gombak
satecēm, un jau 1897.gadā tā kļuva par Malaizijas Federācijas Štatu
galvaspilsētu. Neskatoties uz nepārtraukto attīstību, Kualalumpurā līdzās
debesskrāpjiem saglabājušās zaļumu ieskautas senas ēkas. Nacionālais
piemineklis – augstākā skulptūra pasaulē, kas veidota kritušajiem varoņiem;
Karaļpilis; Nacionālais muzejs; Nacionālā mošeja ar 73 m augstu minaretu,
tradicionāli greznotu pēc Islāma mākslas tradīcijām; Sultan Abdul Samad ēka;
Petronas dvīņu torņi...
4. diena

KUALALUMPURA
Brokastis. Pēc izvēles – ekskursija ārpus pilsētas.

5. diena

KUALALUMPURA
Brokastis. Pilsētas apskates turpinājums patstāvīgi. Ķīniešu rajons, tirgus,

Viesnīca
Kualalumpurā
Viesnīca
Kualaumpurā

suvenīri.
6. diena

KUALALUMPURA – LANGKAVI
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Kualalumpura – Langkavi. Transfērs

Viesnīca
Langkavi salā

uz viesnīcu. Izvietošanās viesnīcā. Atpūta.
Andamanu jūrā atrodas Langkavi arhipelāgs, kuru veido 104 salas. Vairums
salu nav nekas vairāk, kā klinšaini atsegumi, ko atdala vien šauri kanāli, un
tāpēc nav jābrīnās, ka tikai pāris salas ir apdzīvotas. Lielākā no arhipelāgu
salām ir Langkavi. Malajiešu valodā Langkavi nozīmē “sarkanīgi brūns ērglis”
(“lang” - ērglis, “kawi” - sarkanīgi brūns). Langkavi salu ieskauj tirkīzzils jūras
ūdens, savukārt, salas vidieni galvenokārt veido gleznaini rīsu lauki un
džungļiem klāti kalni. Salas krastus rotā smalko smilšu pludmales un
bagātīgas kokospalmu audzes. Langkavi sala piedāvā aizraujošu naktsdzīvi,
lieliskas daivinga iespējas, interesantus vēsturiskus apskates objektus...
7. diena

LANGKAVI
Brokastis. Atpūta. Salas apskate pēc vēlmēm un ieteikumiem.

8. diena

LANGKAVI
Brokastis. Atpūta. Salas apskate pēc vēlmēm un ieteikumiem.

9. – 12.
diena

LANGKAVI
Brokastis. Atpūta. Salas apskate pēc vēlmēm un ieteikumiem. Iespējams

Viesnīca
Langkavi salā
Viesnīca
Langkavi salā
Viesnīca
Langkavi salā

daivings un snorkelēšana.
13.
diena

LANGKAVI
Brokastis. Atpūta. Var doties ekskursijā uz Penang salu, pilnas dienas
ekskursija
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

Viesnīca
Langkavi salā
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14.
diena

LANGKAVI – KUALALUMPURA – RĪGA

Lidojums

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Langkavi sala – Kualalumpura,
Kualalumpura – Rīga.

15.diena

Ierašanās Rīgā.

Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā:
- 1016 EUR – viesnīca Kualalumpurā “Renaissance East Wing” 4 +*, Superior-Twin Tower View
http://www.kl-hotels.com/renaissance/rooms-east.htm
viesnīca Langkavi “Berjaya Langkawi” 4*, Rainforest Chalet
http://www.berjayahotel.com/langkawi/
- 1127 EUR – viesnīca Kualalumpurā “Renaissance East Wing” 4 +* Superior-Twin Tower View
http://www.kl-hotels.com/renaissance/rooms-east.htm
viesnīca Langkavi “The Frangipani Langkawi Resort & Spa” 4*, Garden Villa

http://www.frangipanilangkawi.com/
- 1513 EUR – viesnīca Kualalumpurā “Renaissance East Wing” 4 +*, Superior-Twin Tower View
http://www.kl-hotels.com/renaissance/rooms-east.htm

viesnīca Langkavi “Casa Del Mar” 5*, Beach Front Studio suite
http://www.casadelmar-langkawi.com/
*pēc individuāla pieprasījuma aprēķinām cenu arī citām viesnīcām!
Ceļojuma cenā iekļauts:
- transfēri lidosta – viesnīca – lidosta;
- 4 naktis viesnīcā Kualalumpurā ar brokastīm;
- 8 naktis viesnīcā Langkavi salā ar brokastīm;
- ekskursija Kualalumpurā pēc programmas.
Papildus izdevumi:
- lidojums Rīga – Kualumpura – Langkavi sala – Rīga;
- personīgie izdevumi un dzeramnaudas;
- ekskursijas, pusdienas, vakariņas, kuras nav paredzētas programmā;
- lidostas nodokļi iekšzemes avio pārlidojumiem;
- papildus ekskursijas;
- Malaizijas vīza (LR nepilsoņiem).
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