
MALAIZIJA UN LANGKAVI SALA
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)

*ieteicamais ceļojuma laiks: novembris – aprīlis  

1. diena RĪGA – STAMBULA

Pulcēšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Stambula 15:45 – 18:40.

Lidojums

2. diena STAMBULA – KUALALUMPURA

Lidojums Stambula – Kualalumpura 00:55 – 17:15. 17:15 ielidošana

Kualalumpurā.  Transfērs  uz  viesnīcu,  atpūta.  Vakariņas  (iekļautas

cenā).

Viesnīca

Kuala-

lumpurā

3. diena KUALALUMPURA

Brokastis. Ekskursija Kualalumpurā.

Ekskursijas  laikā  iepazīsiet  un  ieraudzīsiet  Kualalumpuru  visā

krāšņumā, atklāsiet tās finansiālā uzplaukuma noslēpumu, Malaizijas

sociālo  un  politisko  stabilitāti,  iepazīsiet  vietējās  parašas  un

tradīcijas. Neskatoties uz nepārtraukto attīstību, Kualalumpurā līdzās

debesskrāpjiem  saglabājušās  zaļumu  ieskautas  senas  ēkas.

Ekskursijas laikā skatīsiet: Nacionālo pieminekli – augstāko skulptūru

pasaulē  (15,54  m),  kas  veidota  kritušajiem  varoņiem;  Karaļpili

(pietura,  lai  nofotografētos  pie  Viņa  Augstības  pils),  Nacionālo

muzeju  –  atklājiet  un  iepazīstiet  valsts  iedzīvotājus,  vēsturi  un

tradīcijas unikālajā Malajiešu arhitektūras ēkā; Nacionālo mošeju ar

73  m  augstu  minaretu,  tradicionāli  greznotu  pēc  islama  mākslas

tradīcijām;  Sultan  Abdul  Samad  ēku  (celta  1897.g.valdības

departamentiem);  Petronas  dvīņu  torņi  –  pasaulē  augstākie  dvīņu

torņi (pietura, lai nofotografētos). 

Atgriešanās viesnīcā. Atpūta. Vakariņas.

Viesnīca

Kuala-

lumpurā

4. diena KUALALUMPURA – BATU ALAS

Brokastis.  Izbraukuma  ekskursija  uz  Batu  alām,  batikas  un  alvas

fabrikām. Malaizijā atrodas lielākās alas pasaulē, dažās no tām pat

var lidot helikopters. Jums ir unikāla iespēja apmeklēt vienu no tām -

skaistāko dabas pieminekli - Batu alas, kas ir 400 m garas un 100

metrus augstas kaļķakmens alas. Kāpiens pa 272 pakāpieniem līdz

Batu alām – Krišnas svētvietai. Uzzināsiet par godājamās hinduistu

dievības triumfu. Lord Murugan– augstākā statuja Malaizijā (42,7 m).

Tūres laikā apmeklēsiet lielāko un vecāko alvas lietuvi pasaulē, kuras

ražojumi tiek pārdoti visā pasaulē. Selangoras fabrikā iegādājamas

alvas  skulptūras,  trauki  un  citi  priekšmeti,  kas  ir  skaista  dāvana

mājiniekiem. Batikas fabrikas apmeklējums – redzēsiet batikošanas

procesu. Atgriešanās Kualalumpurā, atpūta.

18:00  vakariņas  ar  kultūras  programmu:  Malaizija  patiešām  ir

izpētes vērta un kas gan var būt labāk, kā iepazīt atšķirīgo kultūru un

kulinārijas  gardumus?  Vakarā  iepazīsieties  ar  dažādu  Malaizijā

pārstāvēto  etnisko  grupu  dzīvesveidu,  apmeklējot  Sri  Maha

Mariamman  templi,  tirgu  ķīniešu  kvartālā.  Pēc  tam  baudīsiet

Viesnīca

Kuala-

lumpurā



tradicionālas  malajiešu  vakariņas  kopā  ar  kultūras  šovu  (iekļauts

cenā).

5. diena KUALALUMPURA – PUTRADŽAJA – MELAKA

Brokastis. Izbraukuma ekskursija uz Putradžaju.

Jaunā  valdības  pilsētiņa  Putradžaja  pārsteidz  ar  skaistumu  un

monumentalitāti. Tā atrodas tikai 30 km attālumā no Kualalumpuras

un  nākotnē  plānots,  ka  tā  būs  oficiālā  Malaizijas  galvaspilsēta.

Labākie  pasaules  arhitekti  projektēja  un  būvēja  šo  pilsētu-dārzu,

kurā pastāvīgi notiek krāšņākie valsts festivāli. “Intelektuālā pilsēta”

ir  ļoti  mūsdienīga  un spilgta.  Pilsētiņa  būvēta  pēc  stingri  ievērota

detālplānojuma,  ievērojot  jaunāko  pilsētas  dizainā,  saudzējot

apkārtējo  vidi.  Perdana  Putra  ēka  –  premjerministra  birojs,

majestātiskā  premjerministra  rezidence,  Putra  mošeja  (ar  15000

vietām,  VIP  istabu,  bibliotēku,  manuskriptu  muzeju,  auditoriju,

izstāžu  un  semināru  zālēm).  Botāniskais  dārzs.  Putra  tilts  –

nozīmīgākais pilsētā, tas ir 435 m garš un savieno Valdības zonu ar

pārējo teritoriju. Pusdienas (iekļautas cenā).

Transfērs uz Melaku, izvietošanās viesnīcā, atpūta.

Viesnīca

Melakā

6. diena MELAKA

Brokastis. Melaka - “mazā Portugāle” Malaizijas sirdī, senākā pilsēta

ar  eiropeisku atmosfēru, muzejiem, cietokšņiem, senām baznīcām,

tempļiem,  antikvariātiem, un,  protams, ostu.  Tajā  līdz  mūsdienām

preču apmaiņai  ierodas  kuģi  no visas  pasaules.  Melakas  apskates

ekskursijas  laikā  skatīsiet:  Sv.Pētera  baznīcu,  kura  būvēta  1710.

gadā  un  ir  vecākā  celtne  valstī,  17.  gs.  Ķīniešu  kalns,  Porta  de

Santiago vārti,  Sv.Pola baznīcas drupas, pie kurām atrodas 17.gs.

holandiešu  kapakmeņi.  Sarkanais  laukums  –  lašu  rozā  krāsas

holandiešu Administratīvā ēka, kurā tagad atrodas Melakas muzejs

un valdības telpas. Kristus baznīca. Brauciens uz Cheng Hoon Teng

templi  – vecāko darbojošos templi  valstī.  Pastaiga pa Jonker ielu,

senu ielu ar dažādiem veikaliņiem. Ielas galā ir Melakas upes krasts.

Vizināsieties  ar  upju  tramvaju,  ieelposiet  neatkārtojamu  vēstures

elpu, kas dveš no katras ēkas. Pusdienas (iekļautas cenā). Brīvais

laiks, atpūta.

Viesnīca

Melakā

7. diena MELAKA – KUALALUMPURA – LANGKAVI SALA

Brokastis. Transfērs no Melakas uz Kualalumpuras lidostu. Lidojums

Kualalumpura –Langkavi sala. Transfērs uz viesnīcu, atpūta.

Viesnīca

Langkavi

salā

8.- 14.

diena

LANGKAVI SALA

Brokastis. Brīvais laiks, atpūta pludmalē.

Langkavi arhipelāgu veido aptuveni 100 salas Malakas pussalas ZR

piekrastē,  netālu  no  Taizemes  robežas.  Langkavi  izslavēta  ar

brīnumainām pludmalēm ar smalkām, baltām smiltīm, tīru, debeszilu

ūdeni.  Kalnu  nogāzes  klāj  džungļi,  rīsa  lauki,  kur  starp

smaragdzaļajām terasēm saskatāmi ūdensbifeļi. 

Viesnīca

Langkavi

salā



15. diena LANGKAVI SALA – KUALALUMPURA – STAMBULA

Brokastis.  Transfērs  uz  lidostu,  lidojums  Langkavi  sala  –

Kualalumpura. Lidojums Kualalumpura – Stambula 23:30 – 05:35.

Lidojums

16. diena STAMBULA – RIGA

Lidojums Stambula – Rīga 11:45 – 14:45.

  

* Ceļojuma cenu aprēķinam pēc pieprasījuma, atkarībā no ceļotāju skaita un Jūsu vēlmēm.

Cenā iekļauts:

- nakšņošana viesnīcās:

3 naktis Kualalumpurā “Furama Bukit Bintang”, 4*

2 naktis Melakā “Hotel Puri Melak”, boutique 

8 naktis Langkavi salā  "Frangipani Langkawi resort & Spa, 4+*”  Delux room

- brokastis;

- ekskursijas pēc programmas ar krievu/angļu valodā runājošu gidu;

- 2 vakariņas;

- 2 pusdienas;

- kultūras programma Kualalumpurā;

- transfēri pēc programmas;

- ieejas biļetes apskates objektos

Cenā nav iekļauts:

- lidojums Rīga – Stambula – Kualalumpura – Stambula – Rīga;

- lidojums Kualalumpura – Langkavi sala – Kualalumpura  no 140 EUR;

- Malaizijas vīza 90 EUR (LV nepilsoņiem);

- ēdināšana, kas nav minēta programmā;

- apdrošināšana;

- personīgie izdevumi;

-  filmēšanas un fotografēšanas atļaujas, kur tas nepieciešams;

- dzeramnaudas;

- ekskursijas Langkavi salā.

Pieteikšanās ceļojumam:

- piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums;

- jūsu vieta tiks rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas;

- 2. iemaksa 700 EUR 

- pilna ceļojuma apmaksa 36 dienas pims ceļojuma sākuma.

Ceļojuma anulācijas noteikumi:

- atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 50 dienas pirms ceļojuma tiek ieturēti 700 EUR;

- atsakoties 49–36 dienas pirms ceļojuma tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;

- atsakoties mazāk nekā 36 dienas (5 nedēļas) pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no 

ceļojuma summas. 

http://www.frangipanilangkawi.com/
http://www.puri.hotels.net.my/
http://www.furama.com/bukitbintang/

