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BRUNEJA

galvaspilsēta un ciemats uz ūdens (3,5 stundas)

Atklājiet sev Bruneju! 
Ekskursijas laikā redzēsiet karalisko ceremoniju zāli Lapau un sultāna Omara Ali Saifuddina mošeju,
apmeklēsiet Brunejas un karalisko regāliju muzejus, kā arī Džame Asr Hassanala Bolikaha mošeju.
Jūs  gaida  brauciens  ar  ūdens  taksometru  pa  Brunejas  upi,  apmeklēsiet  māju  uz  pāļiem,  kur
baudīsiet tēju un vietējos saldumus. Tūres noslēgumā foto pauze pie sultāna Istana Nurula Imana
pils. Ekskursijas ilgums 3,5 stundas.

Laiks Programma

09:00, 13:30 Izbraukšana no viesnīcas

09:10, 13:40 Džame Asr Hassanala Bolikaha mošejas apmeklējums.

Svētais  arhitektūras  piemineklis  pārsteidz  ar  izmēriem –  tā  ir  lielākā  mošeja
Brunejā.  Džame  Asr  jeb  “mošeja  Kiarongā”  kā  to  nereti  dēvē,  tika  uzcelta,
atzīmējot sultāna Hasanala Bolikaha valdīšanas 25 gadus.

09:45, 14:45 Foto pauze pie sultāna Istana Nurula Imana pils.

Starp  Bandarseribegavanas  celtnēm  pārsteidzošākā  ir  sultāna  Istana  Nurula
Imana pils. Tās durvis apmeklētājiem atvērtas tikai 3 dienas gadā – Dzīru svētku
jeb mazā bairama laikā (pēc Ramadana).  Šajās dienās jebkurš brunejietis  vai
ārzemnieks var ieiet pilī, sveikt Viņa Augstību un karaliskās ģimenes locekļus.
Karalisko ceremoniju zāle Lapau. Tajā 1968.gada 1.augustā notika Viņa Augstības
Hasanala Bolkiaha kronēšanas ceremonija.

10:00, 15:00 Karalisko Regāliju muzejs.

Muzeja ēka celta 1992.gadā, atzīmējot Viņa Augstības sultāna Hasanala Bolkiaha
valdīšanas sudraba jubileju. Par valsts vadītāju viņš kļuva 1967.gadā.

10:45, 15:45 Brunejas muzeja apmeklējums.

Muzejs atrodas 6,5 km no pilsētas centra Brunejas upes krastā un izdalās starp
apkārtējām ēkām ar īpašo arhitektūru. Lielākā daļa muzeja eksponātu ir unikāli,
neaprakstāmi vērtīgi islama mākslas paraugi.

11:30, 16:30 Ciemats uz ūdens.

Pirmie  eiropieši,  kas  ieradās  Brunejā,  to  nosauca  par  Austrumu  Venēciju.
Mūsdienās Kampong Ayer (malajiešu valodā – ciemats uz ūdens) apmeklē gan
tūristi,  gan  vietējie  iedzīvotāji.  Lai  nokļūtu  šajā  neparastajā  vietā,  jāizmanto
ūdens taksometru.

12:30, 17:00 Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts:

- krievu valodā runājošs gids;
- transfēri pēc programmas.

Informācija:

- ieeja mošejās ne musulmaņiem atļauta katru dienu, izņemot, ceturtdienu un piektdienu;
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- Brunejas muzejos un mošejās aizliegts fotografēt!
- pirms ieiešanas mošejā piedienīgi jāapģērbjas – jābūt segtiem pleciem, kājām. Nepieciešamības
gadījumā tiek nodrošināts halāts;
- pirms ieiešanas mošejā un Karalisko Regāliju muzejā, jānovelk apavi;
- ūdens ekskursijas laikā tiek nodrošināta glābšanas veste.
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