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

Nakts Double

Viesnīcā tikšanās ar firmas pārstāvi.

Tree Kuala

Ekskursija pa senlaicīgo, bet tajā pat laikā moderno pilsētu. Tūre sākas

Lumpur

ar braucienu pilsētas vilcienā uz Masjid Jamek, kur saplūst divas upes un

viesnīcā

sākas Kualalumpura. Masjid Jamek ir kā muzejs ar gadsimtiem vecām
koloniālām ēkām, minaretiem, torņu smailēm un arkām. Būs iespēja
nogaršot vietējo ēdienu – roti canai (maizes veids) un teh tarik (putojošs
tējas novārījums). Mughai stila koloniālās ēkas, slavenā Sultāna Abdula
Samada pils. Jalan Masjid India (indiešu mošeju iela), Medan Pasar
(vecais tirgus laukums), centrālais tirgus, Sin Sze Si Ya Templis (celts
pēc ķīniešu līdera Yap Ah Loy rīkojuma 19. gs.), Sri Maha Mariamman
Templis, ķīniešu kvartāls, Chan She Shu Yuen Clan māja. Transfērs uz
viesnīcu.
2. diena. KUALALUMPURA – KUALA TEMBELING – TAMAN NEGARA
Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas un transfērs uz Istanas viesnīcu, no

Nakts Mutiara
Taman

kuras brauciens uz Kuala Tembeling. Reģistrēšanās Nacionālā parka un

Negara

Savvaļas departamentā. Pusdienas mola apkārtnē (pēc pašu ieskatiem).

kūrortā

Brauciens ar laivu caur džungļiem un ciematiņiem.
Pēc ierašanās Kuala Tahanā izvietošanās kūrortā. Vakariņas Sri Mutiara
restorānā (pašu izdevumi), vakariņu laikā prezentējošs video.
Pastaiga džungļos naktī ar gidu. Nebijusi pieredze skatīt lietus mežu
naktī un pētīt nakts augus un insektus.
*Ieteicams līdzi ņemt garās bikses (ne džinsa), t-kreklus ar īsām
piedurknēm (ne augumam pieguļošus), sporta apavus, peldēšanas
piederumus, dvieli. Lietus sezona ir no novembra vidus līdz janvāra
beigām, šajā laikā dažas aktivitātes var nebūt pieejamas drošības dēļ.
3. diena. TAMAN NEGARA

Nakts Mutiara

Brokastis. Rīta pusē pārgājiens pa Canopy Walkway (starp kokiem

Taman

uztaisīti tilti, lielākais 530 metru garš un 50 metru augsts) un Teresekas

Negara

kalnu

kūrortā

ar gidu. No Teresekas kalna virsotnes paveras

skaists skats uz

Gunung Tahan. Atgriešanās kūrortā, pusdienas (pašu izdevumi).
Pēcpusdienā laivu kruīzs uz Lata Berkoh. Var būt īss gājiens uz Lata
Berkoh, ja būs zems ūdens līmenis.
4. diena. TAMAN NEGARA – KUALA TAHAN – KAMERONAS AUGSTIENES

Nakts

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Laiva aizvedīs pāri upei uz Kuala

Strawberry

Tahan piestātni, no tās transfērs uz Kameronas augstienēm. Pusdienas

Park kūrortā

(pašu izdevumi). Ierakstīšanās kūrortā, atpūta, brīvais laiks. Vakariņas
uz tvaikoņa.
5. diena. KAMERONAS AUGSTIENES – PENANGA

Nakts

Brokastis. Ekskursija uz tējas plantācijām un melnās tējas fabriku,

Bayview

dažādu tēju baudīšana tējas namiņā. Iespēja apskatīt arī Orang Asli Hut

Georgetown
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(pamatiedzīvotāju mājas) un tauriņu fermu. Pusdienas (pašu izdevumi).

viesnīcā

izvietošanās kūrortā Penangā, atpūta.
6. diena. PENANGA

Nakts

Brokastis. Penangas apskate. Smilšaino krastu dēļ to dēvē par “Austrumu

Bayview

pērli”. Brauciens caur: Batu Ferringhi (ciemats ar skaistām pludmalēm),

Georgetown

Teluk Bahang (zvejnieku ciemats), apstājoties pie augļu stendiem, Malay

viesnīcā

ciematu. Čūsku templis, Penangas tilts. Iespējams vietējo produktu
tirdziņa apmeklējums.
Vēlā pēcpusdienā romantisks brauciens ar rikšu Džordžtaunā. Pilsētā var
redzēt kā daudzas dažādas kultūras var sadzīvot līdzās. Cornwallis forts,
Weld Quay (mols), Khoo Kongsi (ķīniešu templis), Harmonijas iela, Mazā
Indija (Mahamariamman templis), Pinang Peranakan ēka, pēcpusdienā
tējas dzeršana E & O viesnīcā.
7. diena. PENANGA

Lidojums

Brokastis. Brīvais laiks. Transfērs uz lidostu.
Ceļojuma cenā iekļauts:
•

laivu brauciens uz Lata Berkoh;

•

brokastis, 1 pēcpusdienas tēja, 1 pusdienas un 1 vakariņas;

•
•
•
•

ieejas maksa apskates objektos;

•

transfēri automašīnās ar gaisa kondicionieriem;

•

angļu valodā runājošs gids.

viena virziena brauciens ar laivu no Mutiara Negara kūrorta uz Kuala Tahan;
viena virziena brauciens ar laivu no Kuala Tembeling mola uz Mutiara Negara kūrortu;
nakšņošana programmā minētajās naktsmītnēs;

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

•

dzeramnauda gidiem, šoferiem, nesējiem;

•

ceļojuma apdrošināšana;

•
•

fotografēšanas / filmēšanas atļaujas;

•

personīgie izdevumi;

•

viesnīcu minibāra, telefona sarunu, veļas mazgāšanas u.c. pakalpojumi.

aviobiļetes;
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