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LABĀKAIS BANGLADEŠĀ
Ekskursijas un kruīzs Gangas deltā

11 dienas / 10 naktis

Tūre Bangladešā ir lieliska iespēja iepazīt agrākās Lielbritānijas kolonijas, bet tagad - neatkarīgas
valsts dabas un kultūras daudzveidību. Programmas galvenais akcents ir Sunderbani dabas parks -
brīnumaini neskartā veidā saglabājušās mangrovju audzes Gangas deltā.
Laipni aicināti Bangladešā!

Lidojums Rīga - Daka.

1. diena. Ielidošana Dakā, Bangladešas galvaspilsētā. Tikšanās ar firmas pārstāvi,
transfērs uz viesnīcu. Izvietošanās numurā, atpūta.

Viesnīca Dakā

2. diena. Dakas apskates ekskursija
Brauciens pa Dakas centrālajām ielām, universitātes kvartāla apskate:
20.gadsimta  20-to  gadu koloniālās  ēkas,  Curzon  Hall.  Tā  ir  viena no
universitātes  ēkām,  nosaukta  par  godu  lordam  Kerzonam,  Indijas
vicekaralim.  Pilsētas  senākā daļa  -  pastaiga  indiešu kvartālā.  Spēcīgu
iespaidu atstās rosīgās vecpilsētas krāsas, smaržas, skaņas...
Dakas osta. Izbrauciens koka laivā gar piekrasti. Pietura pie musulmaņu
kņaza pils Ahsan Manjil. Viņš arī tagad dzīvo vienā no pils spārniem, bet
centrālajā daļā iekārtots muzejs. 
Brauciens uz Sarkano fortu, pilsētas tempļu apskate: centrālā mošeja,
senā  Armēņu  baznīca  un  hindu  templis  Dhakešvari.  Pēcpusdienā
Nacionālā un Neatkarības cīņu muzeju apmeklējums. Vakarā brauciens
gar  neatkārtojamo  parlamenta  ēku,  kas  pārsteidz  ar   izmēriem  un
dizainu. Parlamentu būvēja 20 gadus pēc ASV arhitekta projekta. 
Vakarā iesakām apmeklēt  suvenīru veikalu Aarong,  kurā par  fiksētām
cenām  iespējams  iegādāties  vietējos  suvenīrus:  zelta  un  sudraba
izstrādājumus, tautas tērpus, ādas un koka izstrādājumus, izšuvumus,
keramiku, gleznas.

Viesnīca Dakā

3. diena. Kruīzs pa Gangu
8:00  transfērs  uz  Lielās  Gangas  krastu,  pa  ceļam  neliela  ciematiņa
apskate.   Tajā  iepazīsieties  ar  lauku  iedzīvotāju  dzīvesveidu.  Ciema
tirgus, kurā zemnieki pārdod dārzeņus un svaigas zivis.
Ap  9:00  ierašanās  ostā.  Kruīzs  ar  divklāju  motorkuģi,  bet  komanda
labprāt  uz  laiku  uzvilks  mastā  buru.  Tēja  un  pusdienas  uz  klāja.
Izbraucot gleznainas attekas, nonāksiet galvenajā straumē. Ganga pie
Dakas  ir  milzīga,  vietām  pat  nav  saskatāms  otrs  krasts!  Pa  ceļam
sastapsiet "jūras čigānus" - pamatiedzīvotājus, kas dzīvo mājās-laivās.
Spilgti ģērbti bērni un pusaudži par apmeklējumu ļoti priecāsies. Upes
krastos redzami neskaitāmi ciematiņi, kur vietējie tradicionāli nodarbojas
ar  zivju  un  garneļu  zveju.  Pietura  pagaidu  salā  Gangā.  Upes  ūdeņi
uzskalojuši to pavisam nesen, bet zemē jau iesēts rīss. Kruīza noslēgums
aptuveni 20 km augšup pa straumi. Transfērs uz viesnīcu Dakā.

Viesnīca Dakā

4. diena. Izbraukums  uz  Kapašijas lauku  rajonu  -  vietu,  kur  pilnā  mērā  var
izbaudīt īsto Bangladešas dzīvi. Šeit skatāmi meži un upes, apstrādāti
lauki,  raža  vietējos  tirgos.  Mozaīkas  sala atrodas  Brahmaputras  un
Šitalakas satekā. Salas ciema apskate, pastaiga mežā, klausoties putnu
dziesmas.  Tirgus  un  tradicionālā  vietējo  iedzīvotāju  pārtika,  zvejnieka
namiņa apskate.
Pēc pusdienām brauciens ap salu nelielā laivā. Pēcpusdienā atgriešanās
Dakā.

Viesnīca Dakā

5. diena. Brauciens  uz  seno  Bengālijas  sultanāta  galvaspilsētu  (12.  -  16.  gs.)
Sonargaonu.  Panam ciema  apskate,  folkloras  mākslas  muzejs,  kurā
krāšņi parādīts bengāļu dzīves stils. 16.gs. mošejas apmeklējums. Senās
dzīvojamās  mājas.  Mainamati  -  ievērojamākā  arheoloģisko  izrakumu
vieta  Bangladešā.  Te  tiek  pētītas  7.-  12.gs.  budistu  klosteru  drupas,
Kutila Mura stūpa, Salban Vihara un Rupban Mura tempļi. 

Viesnīca
Čitagongā
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Vakarā transfērs uz Čitagongu, izvietošanās viesnīcā, atpūta.

6. diena. Transfērs uz lidostu, lidojums uz rietumiem, uz  Džesoru. Brauciens uz
Khulnu - mangrovju mežu robežu Sunderbani. Izvietošanās viesnīcā.
Sunderbani ir  pasaulē  lielākie  mangrovju  meži.  Tie  atrodas  Gangas
deltā un veido unikālu ekosistēmu. Daļa mežu atrodas Indijas teritorijā,
kur tam piešķirts nacionālā parka statuss. Bangladešas Sunderbani nav
oficiāls  statuss,  bet  tā  joprojām ir  neskartākā un mazapgūtākā valsts
daļa.  Nacionālie  ciemi,  iedzīvotāji  tradicionālā  apģērbā,  kuru  galvenā
nodarbošanās  ir  zveja  un  savvaļas  medus  vākšana.  Krāšņa  daba,
ievērojams daudzums savvaļas dzīvnieku...

Viesnīca
Khulnu

7. diena. Brauciens uz Sunderbani kruīza sākuma vietu, izvietošanās uz kuģa.
Kuģis Adhar Manik ir 30 metrus garš, interjers ieturēts labākajās koka
kuģu arhitektūras tradīcijās. Visa gada garumā tas veic "lukss" klases
kruīzus pa Gangu un Sunderbani. Uz kuģa ir 8 divvietīgas kajītes ar WC
un dušu. Augšējā klājā atrodas restorāns, kuģa priekšgalā un aizmugurē
-  skatu  laukumiņi.  Bangladešā   nav  otra  komfortablāka  kuģa.  No
novembra  līdz  martam  ir  fiksēti  3  dienu  kruīza  datumi  Sunderbani
nacionālajā  parkā  viesos  pie  karaliskajiem Bengālijas  tīģeriem.  Kruīza
laikā uz kuģa valda labvēlīga atmosfēra, komanda dara visu iespējamo,
lai viesiem par izbraucienu paliktu vislabākās atmiņas.
Kruīzs pa attekām, pastaigas mežā, upju delfīnu vērošana.

Nakts uz kuģa

8. diena. Kruīza  turpinājums,  dzīvnieku  vērošana.  Ja  paveiksies,  iespējams
redzēt tīģerus, briežus, lāčus. Pēc pusdienām - pastaiga mežā. Putnu un
dzīvnieku vērošana.

Nakts uz kuģa

9. diena. Kruīza  turpinājums.  Ierašanās  vietējā  ciemā,  sadzīves  vērošana,
iepazīšanās  ar  vietējiem  iedzīvotājiem.  UNESCO  sarakstā  iekļautas
mošejas  apmeklējums.  Kruīza  noslēgums,  brauciens  uz  Džesoru,
lidojums uz Daku. Transfērs uz viesnīcu.

Viesnīca Dakā

10. diena. Brīvais  laiks  Dakā.  Iespējams  apmeklēt  suvenīru  veikalu  Aarong  vai
pavizināties  rikšā  pa  skaļajām,  kolorītajām  bengāļu  galvaspilsētas
ieliņām.

Viesnīca Dakā

11. diena. Transfērs uz lidostu, izlidošana uz Rīgu.

Programmas cena (vienai personai divvietīgā numurā): 3200 USD

Cenā iekļauts:
- nakšņošana divvietīgā numurā 4-5* viesnīcā Dakā, 3* viesnīcā Khulne, uz kuģa kruīza laikā;
- brokastis; 
- pusdienas kruīza laikā pa Gangu 3.dienā;
- pilna pansija Sunderbani kruīza laikā;
- transporta pakalpojumi tūres laikā;
- ekskursijas ar krievu valodā runājošu vietējo gidu Dakā un apkārtnē;
- ekskursijas ar angļu valodā runājošu gidu Sunderbani kruīza laikā;
- ieejas biļetes.

Cenā nav iekļauts:
- lidojums Rīga - Daka - Rīga;
- lidojums Daka - Džesora - Daka (no 220 USD);
- personīgie izdevumi, kas nav norādīti programmā;
- apdrošināšana;
- Bangladešas vīza.
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