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LIELISKI ATKLĀJUMI – MALAKAS PUSSALA
(AUSTRUMU KRASTS)
7 DIENAS / 6 NAKTIS
1. diena. KUALALUMPURA

Nakts Double

Pilsētas apskate sākas ar Neatkarības laukumu – agrāko britu parāžu un

Tree Kuala

kriketa laukumu. Koloniālās Mughal stila ēkas, tajā skaitā slavenā

Lumpur

Sultāna Abdula Samada pils.

viesnīcā

Brauciens uz Veco dzelzceļa staciju, pa ceļam pietura, no kuras var
nofotografēt Petronas dvīņu torņus. Batu kaļķakmens alas, Karaliskais
Selangoras alvas centrs. Pilsētas centrā – Alvas muzejs, Petronas dvīņu
torņi, milzīgi svēršanas kausi. Alvas fabrikā iepazīsieties ar tās apstrādes
procesu – liešanu, pulēšanu, lodēšanu, kalšanu, gravēšanu, Selberanas
smalko rotaslietu izgatavošanu. Transfērs uz viesnīcu.
2. diena. KUALALUMPURA – MALACCA – KUALALUMPURA

Nakts Double

Brokastis. Transfērs uz Malaccu – pilsētu, kurā atrodas skaistas senas

Tree Kuala

ēkas, piemēram, Sv.Pētera baznīca, kura būvēta 1710. gadā un ir vecākā

Lumpur

celtne valstī, kura tiek apmeklēta arī šodien. 17. gs. Ķīniešu kalns. Tālāk

viesnīcā

ekskursija uz Porta de Santiago vārtiem un Sv.Pola baznīcas drupām pie
kurām atrodas 17.gs. Holandiešu kapakmeņi. Sarkanais laukums – lašu
rozā krāsas holandiešu Administratīvā ēka, kurā tagad atrodas Malaccas
muzejs un valdības telpas. Kristus baznīca. Pusdienas. Brauciens uz
Cheng Hoon Teng templi – vecāko darbojošos templi valstī. Pastaiga pa
Jonker ielu, senu ielu ar dažādiem veikaliņiem. Ielas galā ir Malaccas
upes krasts. Atgriešanās Kualalumpurā.
3. diena. KUALALUMPURA – KAMERONAS AUGSTIENES
Brokastis.

Izrakstīšanās

no

viesnīcas.

Nakts

Transfērs

uz

Kameronas

augstienēm (~ 5 stundu brauciens). Ekskursija uz tējas plantācijām un

Strawberry
Park kūrortā

melnās tējas fabriku, dažādu tēju baudīšana tējas namiņā. Iespēja
apskatīt arī Orang Asli Hut (pamatiedzīvotāju mājas) un tauriņu fermu.
Pusdienas. Atpūta kūrortā. Vakariņas.
4. diena. KAMERONAS AUGSTIENES – IPOHA – BELUMA

Nakts

Brokastis. Transfērs uz Ipohu.
Dzelzceļa

stacija,

Bērzu

memoriālais

Belum
pulksteņa

tornis,

Rātsnams,

Augstākā tiesa, Ipohas klubs, Tuna Razaka bibliotēka, Sv. Maikla

Rainforest
Resort

institūts, Indijas musulmaņu Sheikh Adam mošeja, Jalan Bandar Timah
un Mazā Indija. Pēc ekskursijas izvēles iespēja pusdienām: no rietumu
virtuves “FMS Bar & Restaurant” līdz autentiskam indiešu rīsu ēdieniem
uz banānu lapām. Lai izbaudītu vietējo ēdienu, iesakām “Ipoh Hor Fun”
(nūdeļu zupu) vai “Lobak” (ceptas pankūkas).
Brauciens uz Belum Temenggoras lietus mežiem (~ 3,5 h).
5. diena. BELUMA

Nakts

Brokastis. Brauciens ar laivu pa slaveno Temenggoras ezeru. Lielākās

Belum

puķes Rafflesia aplūkošana. Pastaiga pa ceļu, kur pārvietojas ziloņi, lai

Rainforest

meklētu barību. Ziloņu apskate. Pusdienas skaistā vietā mežā, netālu no

kūrortā
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ūdenskrituma. Pēc vēlēšanās – atvēsinoša pelde. Pēc tam apstāšanās
vienā no Orang Asli iezemiešu ciematiem.
6. diena. BELUMA – KOTA BHARU

Nakts

Brokastis. Transfērs uz kalnaino apvidu, no kura paveras elpu aizraujošs

Royal Mulu

skats uz tropiskajiem lietus mežiem. Pēc tam ierašanās Kota Bharu.

kūrortā

Malajiešu kultūras pilsētas apskate. Ekskursija ietver Budas apskati (Wat
Photivihan, lielākais gulošais Buda dienvidaustrumu Āzijā; 44 m garš, 11
m augsts, 9 m plats). Marionešu un gaisa pūķu izgatavošanas iepazīšana
– Wayang Kulit, Septiņu lagūnu pludmale, zivju audzētava Kelantanā.
Pengkalan Hulur (Malaizijas – Taizemes robeža), kur varēs iegādāties
suvenīrus beznodokļu veikalos.
* Ramadana mēnesī dažas apskates vietas ir slēgtas!
7. diena. KOTA BHARU
Brokastis. Brīvais laiks. Transfērs uz lidostu.
Ceļojuma cenā iekļauts:
•

laivu brauciens pa Belum – Temenggor ezeru;

•

brokastis, 2 pusdienas un 1 vakariņas;

•
•

ieejas maksa apskates objektos;

•

transfēri automašīnās ar gaisa kondicionieriem;

•

angļu valodā runājošs gids.

nakšņošana programmā minētajās naktsmītnēs;

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

•

dzeramnauda gidiem, šoferiem, nesējiem;

•

ceļojuma apdrošināšana;

•
•
•
•

fotografēšanas / filmēšanas atļaujas;
laviobiļetes;
personīgie izdevumi;
viesnīcu minibāra, telefona sarunu, veļas mazgāšanas u.c. pakalpojumi.
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Lidojums

