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* Par ekskursiju cenām lūdzu jautāt AR-TUR, pasūtot ceļojumu

KOTA KINABALU PILSĒTAS APSKATE
4 stundas

Katru

dienu

Plkst. 10.00 vai 14.00 satikšanās viesnīcas vestibilā. 
Izbraukšana uz Sabah štata galvaspilsētu Kota Kinabalu, kādreiz zināmu kā Džeseltona,
bet mūsdienās saukta par KK. Kota Kinabalu ir visstraujāk augošākā pilsēta Malaizijā, ar
labu infrastruktūru.
 Pilsētas galvenie apskates objekti:
- Menara Tun Mustapha celtne– unikāla 32 stāvu celtne, kuras konstrukcija balstās uz
kolonnu, pie kuras ir piestiprināti stāvi. Uzcelta 1977.gadā.  
- Puh Toh Tze budistu templis –  celts 1980 gadā, ar tradicionālo ķīniešu stilā. Šeit
ieraudzīsiet desmit lielas dievību statujas: Piedošanas dievības statuju pie ieejas templī,
kā arī guļošās Budas statuju.
-   Kota  Kinabalu Pilsētas  mošeja  –  atrodas Likas  līcī,  ir  vislielākā  mošeja  Kota
Kinabalu  pilsētā,  tā  arī  tiek  uzskatīta  kā  viena  no  skaistākajām mošejām Malaizijā!
Mošeja celta 1997 gadā, ar kopējo platību 1 ha, un var uzņemt vienlaicīgi no 9 000-12
000 ticīgo. 
-  Signal  Hill  apskates  platforma -  no  šejienes paveras  skats  uz  pilsētas  centru,
Atkinsona  pulksteni  (celts  1905.gadā)  un  jūras  dabas  parku  Tunku  Abdul  Rahman
(iekļauj sevī 5 salas – Gaja, Sapi, Manukan, Mamutik un Sulug salas). 
-  Amatnieku tirgus – senāk pazīstams kā Filipīnu tirgus. Šeit Jūs varēsiet iegādāties
vietējo  meistaru  izstrādājumus  no  koka  mizas,  no  bambusa,  no  ratāna,  batikas
izstrādājumus,  koka maskas,  pērles.   Kā  arī,  atkarībā  no  sezonas,  vietējo  augļus  –
durianus, mango, rambutānus, mangustīnus, banānus, dragonfruit, avokado un citus. 
Plkst 14.00 vai 18.00 Ekskursijas beigas. 
Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Šoferis un gida pakalpojumi (angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Ieejas maksa Pilsētas mošejā,
- Dzeramnauda,
- Pusdienas un dzērieni,
- Personīgie papildus izdevumi.

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus;
* ērtas vieglas drēbes;
* dzeramo ūdeni;
* Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
*  Ekskursijas  sākuma  laiks  var  tikt  izmainīts,  atkarībā  no  viesnīcas  atrašanās  vietas.
Izbraukšanas laiks tiek precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv
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KOTA KINABALU PILSĒTAS APSKATE + LOK KAWI DABAS PARKS
6 stundas

Katru

dienu

09.30 -  Satikšanās viesnīcas vestibilā. Izbraukšana uz Sabah štata galvaspilsētu Kota
Kinabalu, kādreiz zināmu kā Džeseltona, bet mūsdienās saukta par KK. Kota Kinabalu ir
visstraujāk augošākā pilsēta Malaizijā, ar labu infrastruktūru.
 Pilsētas galvenie apskates objekti:
- Menara Tun Mustapha celtne– unikāla 32 stāvu celtne, kuras konstrukcija balstās uz
kolonnu, pie kuras ir piestiprināti stāvi. Uzcelta 1977.gadā.  
- Puh Toh Tze budistu templis –  celts 1980 gadā, ar tradicionālo ķīniešu stilā. Šeit
ieraudzīsiet desmit lielas dievību statujas: Piedošanas dievības statuju pie ieejas templī,
kā arī guļošās Budas statuju.
-   Kota  Kinabalu Pilsētas  mošeja  –  atrodas Likas  līcī,  ir  vislielākā  mošeja  Kota
Kinabalu  pilsētā,  tā  arī  tiek  uzskatīta  kā  viena  no  skaistākajām mošejām Malaizijā!
Mošeja celta 1997 gadā, ar kopējo platību 1 ha, un var uzņemt vienlaicīgi no 9 000-12
000 ticīgo. 
-  Signal  Hill  apskates  platforma -  no  šejienes paveras  skats  uz  pilsētas  centru,
Atkinsona  pulksteni  (celts  1905.gadā)  un  jūras  dabas  parku  Tunku  Abdul  Rahman
(iekļauj sevī 5 salas – Gaja, Sapi, Manukan, Mamutik un Sulug salas). 
-  Amatnieku tirgus – senāk pazīstams kā Filipīnu tirgus. Šeit Jūs varēsiet iegādāties
vietējo  meistaru  izstrādājumus  no  koka  mizas,  no  bambusa,  no  ratāna,  batikas
izstrādājumus,  koka maskas,  pērles.   Kā  arī,  atkarībā  no  sezonas,  vietējo  augļus  –
durianus, mango, rambutānus, mangustīnus, banānus, dragonfruit, avokado un citus. 
12.00 – Pusdienas itāļu restorānā. 
13.00 – Izbraukšana uz 25 km attālo, Malaizijas lielāko dabas parku Lok Kawi, 110 ha
platībā. Šeit  Jūs  ieraudzīsiet  Borneo  un  Dienvidaustrum  Āzijā  mītošos  dzīvniekus  –
orangutānus,  degunpērtiķus,  Borneo  ziloņus,  Malaizijas  lāci,  Borneo  gibonus,
degunragputnu, bruņurupučus, pitonus, kobru un citus zvērus un putnus.
15.00 – Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Šoferis un gida pakalpojumi (angļu, krievu, latviešu),
- Ieejas biļete.

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Citi atspirdzinošie dzērieni,
- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes. Var paņemt jaku ar garām piedurknēm;
* pret odu līdzekli, pretiedeguma krēmu;
* lietusmēteli, saulesbrilles,cepuri;
* Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Izbraukšanas 
laiks tiek precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
* Dabas parka darba laiks 10.00-16.30 katru dienu.
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LOK KAWI DABAS PARKS
4 stundas 

Katru

dienu

09.30  Satikšanās  viesnīcas  vestibilā.  Izbraukšana uz  25 km attālo,  Malaizijas  lielāko
dabas parku Lok Kawi, 110 ha platībā. Šeit Jūs ieraudzīsiet Borneo un Dienvidaustrum
Āzijā mītošos dzīvniekus – orangutānus, degunpērtiķus, Borneo ziloņus, Malaizijas lāci,
Borneo  gibonus,  degunragputnu,  bruņurupučus,  pitonus,  kobru  un  citus  zvērus  un
putnus.
Kā  arī  dabas  parka  teriotorijā  atrodas  Botāniskais  dārzs,  kur  iespējams  ieraudzīt
savvaļas  orhidejas,  helikonijas  ziedus,  ja  paveiksies  varēsiet  ieraudzīt  arī
kukaiņēdājaugus Netpthenes un Raflēziju. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Šoferis un gida pakalpojumi (angļu, krievu, latviešu),
- Ieejas biļete. 

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes, var paņemt jaku ar garām piedurknēm;
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu;
* lietusmēteli, saulesbrilles, cepuri;
* Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
* Dabas parka darba laiks 10.00-16.30 katru dienu.
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MARI MARI KULTŪRAS CIEMATS
4 stundas

Katru

dienu

09.00 Satikšanās viesnīcas vestibilā. Izbraukšana uz 25 km attālo kultūras ciematu Mari
Mari. Pirms uzsākt ekskursiju pa kultūras ciematu, gids Jūs iepazīstinās ar ciemata plānu
un noteikumiem. 
10.00 Ekskursija sākas ar virvju tiltiņa šķērsošanu pār kalna upi! 
Vienu pēc otras  Jūs  apmeklēsiet  un iepazīsiet  piecas lielākās  Sabah štata etniskajās
grupas (Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau un Murut), viņu dzīvesveidu, nodarbošanos un
tradīcijas.  Jums būs iespēja nobaudīt rīsu vīnu, pagatavot ēdienu bambusā, vēlāk to
nogaršojot, redzēsiet kā tiek iegūts uguns no bambusa, kā tiek apstrādata koka miza
pirms  tiek  pagatavotas  vestes  medniekiem,  būs  iespēja  izmēģināt  savas  prasmes
šaušanā ar  pūšamo cauruli!  Pēc māju apskates,  varēsiet  noskatītis  priekšnesumu ar
nacionālajām dejām. Pēc deju  priekšnesumiem, pusdienas  (zviedru galds)  –  ciemata
kafejncīcā. Pēc pusdienām izbraukšana atpakaļ uz viesnīcām. 

**Ekskursija sākas: 10.00, 14.00 vai 18.00

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- ēdienreize,
- gids (angļu, krievu, latviešu),
- Ieejas biļete.

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes, var paņemt jaku ar garām piedurknēm;
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu;
* lietusmēteli, saulesbrilles,cepuri;
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.
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KOTA KINABALU PILSĒTAS APSKATE + MARI MARI KULTŪRAS CIEMATS 
6 stundas

Katru

dienu

09.15 -  Satikšanās viesnīcas vestibilā. Izbraukšana uz 25 km attālo kultūras ciematu
Mari Mari. Pirms uzsākt ekskursiju pa kultūras ciematu, gids Jūs iepazīstinās ar ciemata
plānu un noteikumiem. 
10.00 - Ekskursija sākas ar virvju tiltiņa šķērsošanu pār kalna upei! 
Vienu pēc otras  Jūs  apmeklēsiet  un iepazīsiet  piecas lielākās  Sabah štata etniskajās
grupas (Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau un Murut), viņu dzīvesveidu, nodarbošanos un
tradīcijas.  Jums būs iespēja nobaudīt rīsu vīnu, pagatavot ēdienu bambusā, vēlāk to
nogaršojot, redzēsiet kā tiek iegūts uguns no bambusa, kā tiek apstrādata koka miza
pirms  tiek  pagatavotas  vestes  medniekiem,  būs  iespēja  izmēģināt  savas  prasmes
šaušanā ar  pūšamo cauruli!  Pēc māju apskates,  varēsiet  noskatītis  priekšnesumu ar
nacionālajām dejām. Pēc deju  priekšnesumiem, pusdienas  (zviedru galds)  –  ciemata
kafejncīcā. 
13.00 - Pēc pusdienām izbraukšana uz Kota Kinabalu pilsētas apskati, kādreiz zināmu
kā Džeseltona, bet mūsdienās saukta par KK. Kota Kinabalu ir visstraujāk augošā pilsēta
Malaizijā, ar labu infrastruktūru.
Pilsētas galvenie apskates objekti:
- Menara Tun Mustapha celtne– unikāla 32 stāvu celtne, kuras konstrukcija balstās uz
kolonnu, pie kuras ir piestiprināti stāvi. Uzcelta 1977.gadā.  
-  Puh Toh Tze budistu templis –  celts  1980 gadā,  tradicionālā  ķiniešu stilā.  Šeit
ieraudzīsiet desmit lielas dievību statujas: Piedošanas dievības statuju pie ieejas templī,
kā arī guļošās Budas statuju.
-   Kota  Kinabalu Pilsētas  mošeja  –  atrodas Likas  līcī,  ir  vislielākā  mošeja  Kota
Kinabalu  pilsētā,  kā  arī  tiek  uzskatīta  kā  viena  no  skaistākajām mošejām Malaizijā!
Mošeja celta 1997 gadā, ar kopējo platību 1 ha, un var uzņemt vienlaicīgi no 9 000-12
000 ticīgo. 
-  Signal  Hill  apskates  platforma -  no  šejienes paveras  skats  uz  pilsētas  centru,
Atkinsona  pulksteni  (celts  1905.gadā)  un  jūras  dabas  parku  Tunku  Abdul  Rahman
(iekļauj sevī 5 salas – Gaja, Sapi, Manukan, Mamutik un Sulug salas). 
- Amatnieku tirgus – senāk pazīstams kā Filipīnu tirgus. Šeit Jūs varēsiett iegādāties
vietējo  meistaru  izstrādājumus  no  koka  mizas,  no  bambusa,  no  ratāna,  batikas
izstrādājumus, koka maskas, pērles.  Kā arī, atkarībā no sezonas, varēsiet iegādāties
vietējo  augļus  –  durianus,  mango,  rambutānus,  mangustīnus,  banānus,  dragonfruit,
avokado un citus. 
16.00 – Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā.

** Ekskursija kultūras ciemā sākas: 10.00, 14.00 un 18.00

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- pusdienas,
- gids (angļu, krievu, latviešu),
- Ieejas biļete.

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes. Var paņemt jaku ar garām piedurknēm.
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu.
* lietusmēteli, saulesbrilles,cepuri.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto 
Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
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RAFLĒZIJAS CENTRS UN KIPANDI TAURIŅU PARKS
6 stundas

Katru

dienu

Raflēzijas centrs un Kipandi tauriņu parks atrodas 36 km attālumā no Kota Kinabalu

pilsētas, starp Crocker Range parka kalnainajām virsotnēm 700 m augstumā. Fauna šajā

reģionā ir viena no bagātākajām un, dēļ savas bioloģiskās daudzveidības, ir atzīta kā

viena no vissvarīgākām vietām pasaulē. Šeit galvenokārt aug tūkstošgadiem neskartie

mūžzaļie meži, aptuveni 8000 augu sugas, tai skaitā 2500 koku sugas.

07.30 Izbraukšana no viesnīcas.

09.30 Ierašanās Raflēzijas centrā. Pastaiga pa mežu takām pie Raflēzijas zieda. Pastaiga

var  ilgt  no  15  -1.50  minūtēm,  atkarībā  no  zieda  atrašanās  vietas.  Pēc  Raflēzijas

apskates, turpināsiet ceļu uz Kinpadi tauriņu parku. Šeit Jūs sagaidīs patīkami vēss kalnu

gaiss. Te Jūs varēsiet apmeklēt tauriņu parku, kukaiņu muzeju, dažādu augu parku un,

parka gida vadībā, veiksiet pastaigu pa meža takām. 

*Ja ir vēlme, par atsevišķu samaksu, ir iespējams arī apmeklēt nakts dzīvnieku šovu.

Iepriekšēja rezervācija.

13.00 Pusdienas;
15.00 Transfērs uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- transports,
- pusdienas,
- dzeramais ūdens - 1 pudele,
- gids (angļu, krievu, latviešu),
- ieejas maksa.

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus, vēlams sporta vai slēgta tipa apavus.
* ērtas vieglas drēbes. Parka mēdz būt auksti, vēlams paņemt kādu jaku.
* lietusmēteli vai lietussargu.
* Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto 

Svarīgas piezīmes:
Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
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VĒSTURISKS CIEMATS – MONSOPIAD
4 stundas

Katru

dienu

08.30  vai  12.30  -  Izbraukšana  no  viesnīcas.  Kultūras  ciematā,  pirms  ekskursijas
uzsākšanas gids iepazīstinās ar Mosnopiad ciematu. 
Monsopiad –  drošsirdīgs  un  bezbailīgs  kareivis,  cilts  vadonis,  kura  dzimta  ir
saglabājusies 200 gadu garumā, un kura “Trofeju” mājā joprojām glabājas 42 īsti cilvēku
galvaskausi! Šeit Jums būs iepēja apmeklēt cilts tradicionālās mājas, apskatīsiet senos
instrumentus un darba rīkus, pavērot cilts tradīcijas, piedalīties tajās un pārbaudīt savu
veiklību senajās rotaļās. 
Noslēgumā tradicionālās dejas tradicionālās mūzikas pavadībā!
13.00 vai 17.00 - Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- gids (angļu, krievu, latviešu),
- ieejas biļete.

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes. Var paņemt jaku ar garām piedurknēm.
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu.
* lietusmēteli, saulesbrilles,cepuri.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas  sākuma laiks  var  tikt  izmainīts,  atkarībā  no  viesnīcas  atrašanās  vietas.  Laiks  tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu  pirms ekskursijas. 
* Dabas parka darba laiks 09.00-17.00 katru dienu.
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VĒSTURISKS CIEMATS – MONSOPIAD + DABAS PARKS LOK KAWI
6 stundas

Katru

dienu

09.00  Izbraukšana no viesnīcas. Kultūras ciematā, pirms ekskursijas uzsākšanas gids
iepazīstinās ar Mosnopiad ciemata iekšējās kārtības noteikumiem. 
Monsopiad – drošsirdīgs un bezbailīgs kareivis, cilts vadonis, kura dzimta ir saglabājusies
200 gadu garumā, un kura “Trofeju” mājā joprojām glabājas 42 īsti cilvēku galvaskausi!
Šeit Jums būs iepēja apmeklēt cilts tradicionālās mājas, apskatīsiet senos instrumentus
un  darba  rīkus,  pavērot  cilts  tradīcijas,  piedalīties  tajās  un  pārbaudīt  savu  veiklību
senajās rotaļās. 
Noslēgumā tradicionālās dejas tradicionālās mūzikas pavadībā!
12.00 – Pusdienas. Pēc pusdienām izbraukšana uz dabas parku Lok Kawi. 
12.30 – Dabas park Lok Kawi ir Malaizijas lielākais dabas parks, kura platība ir 110
ha. Šeit  Jūs  ieraudzīsiet  Borneo  un  Dienvidaustrum Āzijā  mītošos  dzīvniekus  –
orangutānus,  degunpērtiķus,  Borneo  ziloņus,  Malaizijas  lāci,  Borneo  gibonus,
degunragputnu, bruņurupučus, pitonus, kobru un citus zvērus un putnus.
15.00 – Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- gids (angļu, krievu, latviešu),
- ieejas biļete.

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes. Var paņemt jaku ar garām piedurknēm.
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu.
* lietusmēteli, saulesbrilles,cepuri.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.
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NAKTS KOTA KINABALU UN VAKARIŅAS AR JŪRAS VELTĒM
5 stundas

Katru

dienu

16.30 -  Satikšanās viesnīcas vestibilā. Izbraukšana uz Sabah štata galvaspilsētu Kota
Kinabalu, kādreiz zināmu kā Džeseltona, bet mūsdienās saukta par KK. Kota Kinabalu ir
visstraujāk augošā pilsēta Malaizijā ar labu infrastruktūru.
Nakts pilsētas galvenie apskates objekti:
-  Amatnieku tirgus, Segama nakts tirgus, Kampung Air nakts tirgus.  Šeit Jūs
varēsiet  iegādāties  vietējo  meistaru  izstrādājumus  no  koka  mizas,  no  bambusa,  no
ratāna,  batikas  izstrādājumus,  koka  maskas,  pērles.   Kā  arī,  atkarībā  no  sezonas,
varēsiet  iegādāties  vietējo  augļus  –  durianus,  mango,  rambutānus,  mangustīnus,
banānus, dragonfruit, avokado un citi. 
17.45 –  Izbraukšana  uz  Tanjung  Aru  pludmali  Dienvid-Ķīnas  jūras  krastā.  Populāra
vietējo iedzīvotāju apmeklējuma vieta. Šeit Jūs atradīsiet daudzas vietējās ēstuves pašā
jūras krastā. Ja nav apmācies, var vēŗot skaistus saulrietus.
19.00 - Pēc tirgus apmeklējuma, nobaudiet jūras veltes vietējā restorānā, kur
Jūs varēsiet izvēlēties jūrasproduktus, kurus Jūsu acu piekšā Jums pagatavos.
21.00 - Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- transports,
- vakariņas,
- gids (angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- ieejas maksa,
- dzeramnauda,
- personīgie pirkumi.

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus.
* ērtas vieglas drēbes. 
* dzeramo ūdeni.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
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NAKTS KOTA KINABALU UN VAKARIŅAS AR JŪRAS VELTĒM
6 stundas

Katru

dienu

16.30 -  Satikšanās viesnīcas vestibilā. Izbraukšana uz Sabah štata galvaspilsētu Kota
Kinabalu, kādreiz zināmu kā Džeseltona, bet mūsdienās saukta par KK. Kota Kinabalu ir
visstraujāk augošā pilsēta Malaizijā ar labu infrastruktūru.
 Nakts pilsētas galvenie apskates objekti:
-  Amatnieku tirgus, Segama nakts tirgus, Kampung Air nakts tirgus.  Šeit Jūs
varēsiet  iegādāties  vietējo  meistaru  izstrādājumus  no  koka  mizas,  no  bambusa,  no
ratāna,  batikas  izstrādājumus,  koka  maskas,  pērles.   Kā  arī,  atkarībā  no  sezonas,
varēsiet  iegādāties  vietējo  augļus  –  durianus,  mango,  rambutānus,  mangustīnus,
banānus, dragonfruit, avokado un citi. 
17.40  –  Masāžas  centra apmeklējums. Šeit  Jūs  pēc  savas  izvēles  varat  izbaudīt
masāžu 40-60 min, pēc Jūsu izvēles. 
19.00 - Pēc masāžas apmeklējuma, nobaudiet jūras veltes vietējā restorānā, kur Jūs
varēsiet izvēlēties jūrasproduktus, kurus Jūsu acu piekšā Jums pagatavos.
21.00 - Ekskursijas beigas un atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- transports,
- vakariņas,
- gids (angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- ieejas maksa,
- dzeramnauda,
- personīgie pirkumi.
 
Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus.
* ērtas vieglas drēbes. 
* dzeramo ūdeni.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.
* Par ekskursiju cenām lūdzu jautāt AR-TUR, pasūtot ceļojumu
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ORANGUTANS - BORNEO MEŽA CILVĒKS 
REHABILITĀCIJAS CENTRĀ RASA RIA

3 stundas

Orangutāni  (meža cilvēks  –  malajiešu valodā) dzīvo Dienvid-Austrumu Āzijā,  tikai  uz  Borneo un
Sumatra salām. 10 000 gadu atpakaļ Orangutāni mita visā Dienvid-Austrumu azijas teriotorijā, sākot
no Ķīnas Ziemeļiem līdz Javas salas Dienvidiem. Mūsdienās orangutāni sastopami tikai uz Borneo
( populācija 22 000) un Sumatras salās (populācija 5 000).

Katru

dienu

09.15 vai 13.15 Izbraukšana no viesnīcas uz Rehabilitācijas centru Rasa Ria (Shangri-

La Rasa Ria viesnīca).

10.00  vai  14.00 Pirms  doties  uz  Orangutānu  barošanas  platformu,  noskatieties

dokumentālo filmu par Orangutāniem, viņu mītnes vietām un Orangutānu rehabilitācijas

centriem  uz  Borneo  salas.  Gida  vadībā  dosieties  pa  džungļa  taku  uz  Orangutānu

barošanas platformām. 

Barot pašiem dzīvniekus ir kategoriski aizliegts!
12.00 vai 16.00 Atgriešanās viesnīcā. Ekskursijas beigas 

Cenā iekļauts: 
- transports,
- gida pakalpojumi (angļu, pēc pieprasījuma citā valodā),
- ieejas maksa.

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie pirkumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus, vēlams sporta vai slēgta tipa apavus;
* ērtas vieglas drēbes;
* lietusmēteli vai lietussargu;
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto 

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.
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KROKODILU FERMA
3 stundas

Krokodilu ferma atrodas Tuaran pilsētā, 32 km no Kota Kinabalu. Ferma atvērta 2004.gadā un tajā
mīt ap 1 000 krokodilu. Šeit iespējams ieraudzīt dažādas sugas krokodilus – gan upes un gan jūras
Buaya Tembaga, Nīlas krokodilu, Aqua krokodilu (biseksuāls krokodils), gan Gharial krokodilu. 

Katru

dienu

09.15 vai 13.15 Izbraukšana no viesnīcas uz Krokodilu fermu Tuaran pilsētā. 

10.15 vai 14.15 Krokodilu fermas apmeklēšana. Var redzēt ne tikai krokodilus, bet arī 

citus dzīvniekus – strausus, ūdrus, bruņurupučus, zivis, tauriņus. Ir iespējama dzīvnieku 

barošana, par atsevišķu samaksu. 

12.00 vai 16.00 Atgriešanās viesnīcā. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- transports,
- gids (angļu, pēc pieprasījuma citā valodā),
ieejas maksa. 

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie pirkumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus, vēlams sporta vai slēgta tipa apavus.
* ērtas vieglas drēbes. 
* lietusmēteli vai lietussargu.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.
* Darba laiks 8.30-17.30.
* Krokodilu barošanas laiks:
Pirmdiena- Sestdiena: 9.00; 10.30; 12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 16.15; 16.45
* Krokodilu šovs:
Pirmdiena-Sestdiena:11.00; 15.00
Svētdiena, Svētku diena: 11.00; 13.00; 15.00
* Tradicionālo deju priekšnesums:
Pirmdiena-Sestdiena:11.30; 15.30
Svētdiena, Svētku diena: 11.00; 13.30; 15.30
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KINABALU NACIONĀLAIS PARKS
8 stundas

Katru

dienu

07.30  Satikšanās  viesnīcas  vestibilā  un  izbraukšana  uz  Kinabalu  parku  –  vienu  no
UNESCO dabas mantojumiem Malaizijā, uz Borneo salas. Divu stundu garais kalnainais
ceļš  Jūs  aizvedīs  caur  maziem  kalnu  ciematiem,  rīsu  laukiem,  augļu  un  dārzeņu
tirdziņiem ceļa malā. Neilga apstāšanās pietura ciematā Nabalu, ar  amatnieku, augļu un
dārzeņu tirgu. No šejienes Jums pavērsies lielisks skats uz skaisto Kinabalu kalnu (4095
m) - visaugstāko virsotni Dienvidaustrumu Āzijā!
10.00 Ierašānās Kinabalu parkā. Šeit Jūs sagaidīs patīkami vēss un uzmundrinošs kalnu
gaiss. Ja ir labi apstākļi, nav apmācies un nelīst, paveras aizraujošs skats uz Kinabalu
kalnu. Meža takas un Botāniskais dārzs - Jūs pārsteigs ar savu koku, augu un orhideju
daudzveidību! Parkā ir  aug 1200 sugu orhidejas, kukaiņēdāju augs Nepthenes un, ja
paveiksies, tad karstajos avotos ieraudzīsiet pasaulē lielāko ziedu Raflēziju! 
11.00 Ceļa turpinājums uz Poring karstajiem avotiem, 47 km no Kinabalu parka. 
12.00 Pusdienas vietējā restorānā, pie Poring karstajiem avotiem. 
13.00 Poring karstie avoti un virvju tiltiņi. Poring karstie avoti savu nosaukumu ieguva
no bambusa  koka Poring,  kas  šajā  apvidū  ir  ļoti  izplatīts.  Šeit  Jūs  varēsiet  izbaudīt
vienreizēju  pastaigu  40  m  augstumā  pa  piekaramiem tiltiņiem,  kas  piestiprināti  pie
milzīgajiem kokiem,  kuri  var  sasniegt  pat  70-80 metrus!  Pēc  pastaigas  pa tiltiņiem,
varēsiet  atpūsties  karstajos  avotos  vai  arī  pa  džungļa  taku  aiziet  līdz  Kipungit
ūdenskritumam, kas ir tikai 10 metrus augsts, bet priecē visus ar zivtiņām, kas taisa spa
pedikīru un atsvaidzinošo ūdeni!
14.30 Izbraukšana uz Kota Kinabalu. Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- transports,
- pusdienas,
- dzeramais ūdens - 1 pudele,
- gids (angļu, krievu, latviešu),
- ieejas biļetes.

Cenā nav iekļauts: 
- maksa par foto/video kameras lietošanu Kinabalu parkā,
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie pirkumi.

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus, vēlams sporta vai slēgta tipa apavus.
* ērtas vieglas drēbes. Kinabalu parka mēdz būt auksti, vēlams paņemt kādu jaku.
* lietusmēteli vai lietussargu.
*dvieli un sausas drēbes, ja gribat izmantot karstos avotus.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


14

KRUĪZS PA GARAMA / KLIAS UPI CAUR MANGRU AUDZĒM
8 stundas

Katru

dienu

14.00 Izbraukšana no pilsētas Kota Kinabalu uz Beaufort rajonu, kas atrodas 2 stundu

braucienā Sabah štata dienvidu daļā.

15.30 Neliela pietura pa ceļam, lai iepirktos augļu tirdziņā. 

15.50 Ekskursijas turpinājums uz mangru audzēm pa upi Garama.

16.30 Ierašanās  piestātnē.  Atpūtas  pauze  ar  nelielām  malajiešu  uzkodām,  tēju  un

kafiju.  Pēc laivinieka  uzaicinājuma,  došanās  uz  laivu.  Brauciens  pa  upi  caur  mangru

audzēm gardeguna mērkaķa meklējumos. Brauciens ilgst  1,3 stundas. Ja paveiksies,

brauciena laikā iespējams ieraudzīt gardeguma mērkaķi, garastaino makaku, sudrabaino

languru, ūdens bulli, zivjdzenīti, dzērves, varānus, ūdrus.

18.30 Atgriešanās piestātnē. Vakariņas – zviedru galds. 

19.00 Pēc  vakariņām  izbraukums  uz  upi  uz  15  minūtēm,  lai  ieraudzītu  jāņtārpiņu

gaismiņas. 

19.20 Atgriešanās autobusā. Izbraukums uz Kota Kinabalu. Ekskursijas beigas.
21.30 Atgriešanās pilsētā. 

Cenā iekļauts: 

- transports,

- uzkodas,

- vakariņas,

- dzeramais ūdens - 1 pudele,

- gida pakalpojumi (angļu, krievu, latviešu),

- ieejas biļetes.

Cenā nav iekļauts: 

- dzeramnauda,

- citi atspirdzinošie dzērieni,

- personīgie pirkumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes. Var paņemt jaku ar garām piedurktnēm.
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu.
* binokli
* lietusmēteli, saulesbrilles, cepuri.
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
* Dzīvnieku sastapšana nav garantēta!
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IZBRAUCIENS AR NORTH BORNEO TVAIKA VILCIENU
4 stundas

North  Borneo  Tvaika  vilciens  –  visvecākais  un  vienīgais   tvaika  vilciens  uz  Borneo  salas,
uzbūvēts 1954.gadā. Izbaudiet neaizmirstamu,  nostaļģisku un romantisku braucienu pa vienīgo
dzelzceļa  līniju  uz  Borneo  salas.  Vilciens  Jūs  aizvedīs  uz  Sabah  štata  Dienvidu  daļu,  Jūs
izbrauksiet cauri 4 mazām, bet slavenām pilsētām – Putatan, Kinarut, Kawang, Papar, kā arī
cauri 450m garo Pengalat tuneli. Brauciena laika varēsiet apmeklēt ķīniešu templi Tsim Shen
Tsui, redzēsiet rīsu plantācijas, kaučuka koka plantācijas, mangru audzes, ķieģēļu rūpnīcu...
Pieturā Papar, brīvajā laikā, varēsiet apmeklēt Papar tirgu un iegādāties vietējās delikateses,
augļus un suvenīrus. 

Katru

dienu

09.30 Izbraukšana no viesnīcas. 

09.45 Ierašanās dzelzceļa stacijā Tanjung Aru. Reģistrācija uz vilcienu.

10.00 Vilcienf attiešana no dzelzceļa stacijas Tanjung Aru.

10.40 Pietura pilsētā Kinarut. Ekskursija uz ķīniešu templi Rien Shi.

11.00 Izbraukšana no dzelzceļa stacijas Kinarut.

11.45 Pietura pilsētā Papar. Brīvais laiks 35 minūtes. 

12.20 Atgriešanās vilcienā.

12.30 Izbraukšana no pilsētas Papar.

12.40 Pusdienas “Tiffin” stilā.

13.40 Atgriešanās  dzelzceļa  stacijā  Tanjung  Aru.  Ekskursijas  beigas.  Transfērs  uz

viesnīcu.

Cenā iekļauts: 
- transports līdz vilcienam,
- vilciena biļete.
- Pēc izvēles – pusdienas un gida pakalpojum (angļu, krievu, latviešu u.c.).

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie pirkumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus,
* ērtas vieglas drēbes. Var paņemt jaku ar garām piedurknēm.
* pretodu līdzekli, pretiedeguma krēmu.
* lietusmēteli, saulesbrilles.cepuri.
*foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv
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10 stundas

Katru

dienu

07.30 – Izbraukšana no viesnīcas uz Kudatas rajonu. Brauciena ilgums 3 stundas.
10.30 – Ierašānās Gombizau ciematā, kuru apdzīvo Rungus cilts, kas ir viena no Sabah
štata aborigēnu grupām. Šeit Jūs redzēsiet kā tiek ievākts medus. Varēsiet nogaršot un,
ja  ir  vēlme,  varēsiet  arī  iegādāties  medu.  Ekskursijas  turpinājumā,  īss  brauciens  uz
turpat blakus atrodošos ciematu Sumangkap. Šeit Jūs redzēsiet kā tiek izgatavots viens
no  svarīgākajiem  aborigēnu  mūzikas  instrumentiem –  Gongs.  Gongu  spēlē  dažādos
pasākumos – gan ģimenes pasākumos, piem.kāzas, gan nacionāla mēroga pasākumos.
12.30 – Ierašānās Rungus tradicionālajā garajā mājā, kas atrodas ciematā Bavanggazo.
Šeit Jūs varēsiet iepazīties ar Rungus cilts dzīvesveidu, tradīcijas, paražas. 
Pusdienu laikā, Jūs varēsiet izbaudīt Rungus cilts nacionālo deju priekšnesumus. 
14.00 – Pēc pusdienām, izbraukšana uz Tanjung Simpang Mengayau – zināmu arī kā Tip
of Borneo – vistālāko un augstāko Borneo salas vietu. Pa ceļam, Jūs pabrauksiet garām
daudziem nelieliem Rungus cilts ciematiem smailšainās neskartas pludmales piekrastē,
redzēsiet kokospalmu plantācijas.
Tanjung Simpang Mengayau – Jūs pārsteigs ar savu vienreizējo pludmali un piekrasti,
kur Jums būs iespeāja redzēt apbrīnojamu skatu, kur satiekas divas jūras – Dienvid-
Ķīnas  jūra  and  Sulu  jūra.  Brīvais  laiks.  Varat  to  izmantot,  lai  nokāptu  līdz  jūrai,
nobildētos, varat arī aiziet uz tuvejo smilšaino pludmali, lai  nopeldētos. 
15.30 – Izbraukšana uz Kota Kinabalu.
17.00 –  Īsa  apstāšanās,  pa  ceļam uz Kota  Kinabalu,  pie  Burnt  Coconut  & Coconut
Pudding – laiks kokosa pudiņa izbaudīšanai! Ekskursijas beigas. Atgriešanās viesnīcā.

Cenā iekļauts: 
- transports,
- ieejas maksa,
- pusdienas,
- gids (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latv).

Cenā nav iekļauts: 
- dzeramnauda,
- citi atspirdzinošie dzērieni,
- personīgie pirkumi.  

Ko vilkt un ņemt līdzi:
* ērtus apavus un ērtas vieglas drēbes. 
* dzeramo ūdeni, peldkostīmus un dvieli;
* foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.

Svarīgas piezīmes 
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv
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