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

NOBRAUCIENS PA KIULU UPI (2. līmenis)
5 stundas

1,5  stundu  ilgs  brauciens  no  Kota  Kinabalu  pilsētas  uz  Tamparulli  pilsētu,  kas  atrodas  skaistā
kalnainā vietā pie upes Kiulu. Nobrauciens pa Kiulu upi ir 1-2 līmenis. Nobrauciens ir drošs visiem
vecumā  no  5-65  gadi.  Pirms  nobrauciena  uzsākšanas  janoklausās  ievadinstrukcija  par  drošības
pasākumiem  un  noteikumiem  nobrauciena  laikā.  Nobrauciens  garums  15  km,  tas  ir  garākais
krāčainas upes nobrauciens Sabah štatā. Nobrauciens ilgst 1,5-2 stundas. 

Katru

dienu

08.30  –  Izbraukšana  no  Kota  Kinabalu  uz  Tamparulli  pilsētu.  Brauciens  ilgst  1,5-2
stundas
10.00  –  Ierašanās  brauciena  starta  vietā. Pirms  nobrauciena  uzsākšanas,  Jūs
iepazīsieties ar inventāra lietošanas vajadzību un noteikumiem. 
10.30 – Nobrauciena uzsākšana. Nobrauciena ilgums 2 stundas. 
12.30–  Nobraukuma beigas. Pusdienas.
13.45 – Izbraukšana uz Kota Kinabalu. Ekskursijas beigas.

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

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

Ko vilkt un ņemt līdzi:
*Dvieli, gumijas apavus, maiņas drēbes, peldkostīmu, plēves maisiņu, kur salikt slapjās drēbes.
*Pretiedeguma krēmu, ja ir brilles, tad drošības ķedīti brillēm, lai nenokristu. Pretodu līdzekli.
*Naudu, Foto/Video kameru

Svarīgas piezīmes: 
*Dalībniekam, pirms uzsākt nobraucienu, ar savu parakstu jāapliecina, ka sapratis noteikumus, 
ievadinstrukciju, ir atbildīgs pats par savu veselības stāvokli un ir sniedzis pareizu informāciju par 
sevi un savu veselības stāvokli. 
* Dalībniekam jābūt fiziski veselam.
* Dalībniekam jābūt vecumā no 12 gadu vecuma līdz 55 gadu vecumam. 
*Nelietot alkoholiskus dzērienus pirms nobrauciena.
*Iepriekš jāpaziņo, ja dalībniekam ir jāievēro īpaša dieēta, pie. Ja ir veģetārietis, vai bezglutēna 
diēta.
*Drošības apsvērumu dēļ, rezervējot braucienu,ir jāsniedz pilns vārds, uzvārds un pases numurs. 
*Nav ieteicams ņemt līdzi dārgas un vērtīgas lietas, tādas kā – dārglietu izstrādājumus, tehnsikās 
ierīces.
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
*Norādītais maršruta laiks var mainīties 5-10 minūšu intervālā. 

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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NOBRAUCIENS PA PADAS UPI (3 - 4 LĪMENIS)
10 stundas

Padas upe atrodas Sabah štata dienvidrietumu daļā, 90km no Kota Kinabalu, un nokļūšana tur ir
iespējama tikai ar vilcienu (pa vienīgo dzelzceļa līniju uz Borneo salas). Būtībā, šis ceļojums dos jums
divas pieredzes: - 1) Nobraucienu pa kalnu upi III - IV līmenī, 2) brauciens ar 19.gs beigās būvētu
vilcienu. Šī aizraujošā adrenalīna steidzas ekskursija aizvedīs jūs uz leju vilnis, kas iet augsta kā
sešas  pēdas  un  aizraujošs  krācēm  līdz  IV  pakāpē.  Kamēr  rushing  nosaka  šo  savvaļas  un
nepieradinātās daļu Padas upes jums būs pieredze, pilnīgi neskartu dabu. Ekskursija ietver attālumu
vairāk nekā 10km šīs diezgan dubļainu upes, kas pieder 7 aizraujošu un grūts krāces! Nobrauciens
pa kalnaino upi ir 10 km garš, ilgums 1.5 stundas garš! Gan nokļūsana nobrauciena starta vietā, gan
pats nobrauciens ir interesants piedzīvojums –1,5 stundas brauciens uz Beaufortas pilsētu, vērojot
idilliskas piekrastes ainavas. Tik pat ilgu laiku aizņems brauciens koloniālā laika vilcienā uz raftinga
starta vietu. Pieredzējušiem laivotājiem Padas upe piedāvā aizraujošas krāces, tādas kā Headhunter,
Adrenaline Flow, Merry-Go-Round. 

Katru

dienu

05.45 – Izbraukšana no Kota Kinabalu uz Beaufort dzelzceļa staciju. Attālums 90km.
07.30 – Ierašanās Beaufort dzelzceļa stacijā, pārsēšanās vilcienā. 
07.50 –  Izbraukšana  uz  Pangi  dzelzceļa  staciju,  39  km  brauciens.  Brauciens  1,5
stundas. Dzelzceļa  stacijā Rayoh 10 minūšu pietura, lai  pārģērbtos nobraucienam un
atstātu somas uzglabāšanā. 
10.30 –  Ierašānās  dzelzceļa  stacijā  Pangi.  Nelielas  uzkidas  un  dzēriens.  Drošības
ievadinstrukcija par nobraucienu. Pēc ievadinstrukcijas, nobrauciena sākums.
12.30 – Nobrauciena beigas Rayoh pilsētā. Pusdienas.
13.30 – Izbraukšana no Rayoh dzelzceļa stacijas uz Beaufort pilsētu. Brauciens 2-2,5
stundas.
15.45 – Ierašanās Beaufort dzelzceļa stacijā. Pārsēšanās autobusā. Izbraukšana uz Kota
Kinabalu. Brauciens 2-2,5 stundas. 
18.00 – Ierašanās Kota Kinabalu. Ekskursijas beigas.

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

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

Ko vilkt un ņemt līdzi:
*Dvieli, gumijas apavus, maiņas drēbes, peldkostīmu, plēves maisiņu, kur salikt slapjās drēbes.
*Pretiedeguma krēmu, ja ir brilles, tad drošības ķedīti brillēm, lai nenokristu. Pretodu līdzekli.
*Naudu, Foto/Video kameru

Svarīgas piezīmes: 
* Dalībniekam, pirms uzsākt nobraucienu, ar savu parakstu jāapliecina, ka sapratis noteikumus, 
ievadinstrukciju, ir atbildīgs pats par savu veselības stāvokli un ir sniedzis pareizu informāciju par 
sevi un savu veselības stāvokli. 
* Dalībniekam jābūt fiziski veselam.
* Dalībniekam jābūt vecumā no 12 gadu vecuma līdz 55 gadu vecumam. 
* Nelietot alkoholiskus dzērienus pirms nobrauciena.
* Iepriekš jāpaziņo, ja dalībniekam ir jāievēro īpaša dieēta, pie. Ja ir veģetārietis, vai bezglutēna 
diēta.
* Drošības apsvērumu dēļ, rezervējot braucienu,ir jāsniedz pilns vārds, uzvārds un pases numurs. 
* Nav ieteicams ņemt līdzi dārgas un vērtīgas lietas, tādas kā – dārglietu izstrādājumus, tehnsikās 
ierīces.
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek 
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
* Norādītais maršruta laiks var mainīties 5-10 minūšu intervālā. 
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TROPISKĀ SALA SAPI
6 stundas 

Katru

dienu

08.30  –  Izbraukšana  uz  piestātni.  Reģistrēšanāš  braucienam.  Pārsēšanās  uz  laivu.

Brauciens līdz Sapi salai var ilgt 15-20 minūtes

09.30 –  Ierašanās Sapi salā.   Aktīva jūras atpūta pēc pašu ieskatiem - Jūs varēsiet

nopeldēties, nirt ar maskām, izbraukt ar kajakiem, veikt troses lidojumu no salas uz

salu, veikt zemūdens pastaigu un citām jūras aktivitātēm. Uz salas iespējams redzēsiet

arī makakus, bārdainās meža cūkas un varānus. 

12.30 –  Pusdienas  (zviedru  galds)  uz  Sapi  salas.  Pēc  pusdienām,  varat  turpināt

atpūsties pēc saviem ieskatiem.

14.00 – Izbraukšana uz Kota Kinabalu.
14.30 – Izbraukšana uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Snorkelinga maska,
- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Personīgie papildus izdevumi,
- Pārējo jūras aktivitāsu apmaksa. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

*ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, peldkostīms, dvielis, cepuri, maiņas drēbes

*sauļošanās krēmu, pretodu līdzekli, dzeramo ūdeni.

*Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.
*Nauda saviem papildus izdevumiem.

Svarīgas piezīmes:
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
* Dzīvnieku esamība uz salas nav garantēta.
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MANTANANI SALA
10 stundas

Mantanani salu grupa, 3 salu sastāvā, atrodas Saba štata ziemeļ-rietumu rajonā, Dienvid-Ķinas jūrā,
45 minūšu braucienā no Kota Belud piestātnes. Kota Belud pilsēta atrodas 1,3 stundu braucienā no
Kota Kinabalu pilsētas. Šeit Jūs sagaidīs civilizācijas neskarta daba, balta smilšaina pludmale, kokosu
palmas. Uz salas atrodas ciemats ar tikai 1000 iedzīvotājiem. Te Jūs varat sauļoties, peldēt, veikt
snorkelingu gan salas  krastā,  gan no jūras  (jāpiesaka atsevišķi),  nodarboties  ar  daivingu (jābūt
licensei līdzi).

Katru

dienu

07.30 –  Izbraukšana uz piestātni Rampayan Laut, pie pilsētas Kota Belud. Brauciena
ilgums 1,3 stundas. 
09.00  –  Ierašanās  piestātnē  Rampayan  Laut.  Reģistrēšanās  un  sagatavošanās
pārbraucienam ar laivu. 
09.30 – Pārbrauciens uz Mantanani salu. Brauciena ilgums 45 minūtes. 
10.15 -  Aktīva  jūras  atpūta  pēc  pašu  ieskatiem -  Jūs  varēsiet  nopeldēties,  nirt  ar
maskām, sauļoties vai vienkārši atpūsties kokosa palmu ēnā. Tiem, kas veic snorkelingu
no jūras, izbraukšana uz snorkelingu jūrā (iepriekšēja rezervācija).
12.00 –  Pusdienas (zviedru galds) kafejnīcā uz salas. Pēc pusdienām, varat turpināt
atpūsties pēc saviem ieskatiem. Izbraukums uz otro snorkelingu jūrā.
15.15 – Izbraukšana uz piestātni Rampayan Laut.
16.00 – Izbraukšana uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Snorkelinga maska,
- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Personīgie papildus izdevumi,
- Pārējo jūras aktivitāsu apmaksa. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
*ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, peldkostīms, dvielis, cepuri, maiņas drēbes
*sauļošanās krēmu, pretodu līdzekli, dzeramo ūdeni.
*Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto
*Nauda saviem papildus izdevumiem.

Svarīgas piezīmes
* Ekskursijas sākuma laiks var tikt izmainīts, atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. Laiks tiek
precizēts ne vēlāk kā vienu dienu pirms ekskursijas. 
* Dzīvnieku esamība uz salas nav garantēta.
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SKUBA DAIVINGS (IESĀCĒJIEM)
8 stundas

Vēlaties iepazīt zemūdens pasauli? Izmēģiniet skuba daivingu! Skuba daivings ir lieliska iespēja tiem,

kuri nenodarbojas ar daivingu un kuriem nav speciālās atļaujas zemūdens dziļai niršanai. Ir drošs

bērniem vecumā no 10 gadiem un piaugušajiem! 

Katru

dienu

08.30  –  Izbraukšana  uz  piestātni.  Reģistrēšanāš  braucienam.  Pārsēšanās  uz  laivu.

Brauciens uz pontonu, kas nostiprināts jūrā, pie Sapi un Gaja salām. Brauciena ilgums

15-20 minūtes 

09.30  – Ierašanas  uz  pontona.  Sagatavošanās  skuba  daivingam.  Instruktora

ievadinstrukcija par ekipējumu, drošības pasākumiem un uzvedību zem ūdens.  Pirmā

niršana. Maksimālais ilgums 12-15 minūtes. 

12.00 – Pusdienas (zviedru galds) uz pontona. 

13.30 – Sagatavošanās otram nirumam no pontona. 

15.00 – Atgriešanās uz pontona. Pārģērbšanās. 

15.30–  Pārbrauciems  ar  laivu  uz  piestātni  Kota  Kinabalu.  Brauciena  ilgums  15-20

minūtes.

16.00 – Izbraukšana uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Skuba daiving ekipējums,
- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Personīgie papildus izdevumi,
- Pārējo jūras aktivitāsu apmaksa. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

*ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, peldkostīms, dvielis, cepuri, maiņas drēbes

*sauļošanās krēmu, pretodu līdzekli, dzeramo ūdeni.

*Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.
*Nauda saviem papildus izdevumiem.

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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VISLIELĀKAIS PONTONS ĀZIJĀ AR ZEMŪDENS OBSERVATORIJU
8 stundas

Pontons  ar  kopējo  garumu 37,5  m,  platumā 24,5  m un  augstumā 11,8  m,  izgatavots  no
nerūsējosa alumīnija, ir Pasaulē otrais lielākais pontons. Pontons ir piestiprināts jūrā, un atrodas
pie Gaja un Sapi salām. Uz pontona atrodas zemūdens observatorija, tiem kas nepeld, bet grib
apskatīt zemūdens dzīvi. Tāpat šeit atradīsiet atsevišķu bērnu baseinu, barēsiet veikt zemūdens
pastaigu, no pontona var veikt arī snorkelingu, daivingu un skuba daivingu. Var izbraukt arī ar
banānu vai ūdens moci. Ja ir vēlme, par atsevišķu samaksu var doties uz tuvējo Sapil salas
pludmali. 

Katru

dienu

08.30  –  Izbraukšana  uz  piestātni.  Reģistrēšanāš  braucienam.  Pārsēšanās  uz  laivu.

Brauciens uz pontonu, kas nostiprināts jūrā, pie Sapi un Gaja salām. Brauciena ilgums

15-20 minūtes 

09.30 – Ierašanas uz pontona. Pēc saviem ieskatiem varat uzsākt jūras aktivitātes! 

12.00 – Pusdienas (zviedru galds) uz platformas. 

13.30 – Varat turpināt jūras aktivitātes vai vienkārši atpūsties uz pontona otrā stāva un

pasauļoties  (nav iekļautas pakalpojuma cenā). 

15.30–  Pārbrauciems  ar  laivu  uz  piestātni  Kota  Kinabalu.  Brauciena  ilgums  15-20

minūtes.

16.00 – Izbraukšana uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Skuba daiving ekipējums,
- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Personīgie papildus izdevumi,
- Pārējo jūras aktivitāsu apmaksa. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

*ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, peldkostīms, dvielis, cepuri, maiņas drēbes

*sauļošanās krēmu, pretodu līdzekli, dzeramo ūdeni.

*Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.
*Nauda saviem papildus izdevumiem.

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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ZEMŪDENS PASTAIGA DIENVID-ĶĪNAS JŪRĀ
8 stundas

Pontons  ar  kopējo  garumu 37,5  m,  platumā 24,5  m un  augstumā 11,8  m,  izgatavots  no
nerūsējosa alumīnija, ir Pasaulē otrais lielākais pontons. Pontons ir piestiprināts jūrā, un atrodas
pie Gaja un Sapi salām. Uz pontona atrodas zemūdens observatorija, tiem kas nepeld, bet grib
apskatīt zemūdens dzīvi. Tāpat šeit atradīsiet atsevišķu bērnu baseinu, barēsiet veikt zemūdens
pastaigu, no pontona var veikt arī snorkelingu, daivingu un skuba daivingu. Var izbraukt arī ar
banānu vai ūdens moci. Ja ir vēlme, par atsevišķu samaksu var doties uz tuvējo Sapil salas
pludmali. 

Katru

dienu

08.30  –  Izbraukšana  uz  piestātni.  Reģistrēšanāš  braucienam.  Pārsēšanās  uz  laivu.

Brauciens uz pontonu, kas nostiprināts jūrā, pie Sapi un Gaja salām. Brauciena ilgums

15-20 minūtes 

09.30  – Ierašanas  uz  pontona.  Sagatavošanās  zemūdens  pastaigai.  Instruktora

ievadinstrukcija  par  ekipējumu,  drošības  pasākumiem  un  uzvedību  zem  ūdens.

Zemūdens pastaigas maksimālais ilgums 30 minūtes. Pec pastaigas, varat izvēlēties citas

jūras aktivitātes (nav iekļautas pakalpojuma cenā).

12.00 – Pusdienas (zviedru galds) uz pontona. 

13.30 – Pēc saviem ieskatiem varat veikt jūras aktivitātes vai vienkārši atpūsties uz

pontona otrā stāva un pasauļoties (nav iekļautas pakalpojuma cenā).

15.30–  Pārbrauciems  ar  laivu  uz  piestātni  Kota  Kinabalu.  Brauciena  ilgums  15-20

minūtes.
16.00 – Izbraukšana uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Skuba daiving ekipējums,
- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Personīgie papildus izdevumi,
- Pārējo jūras aktivitāsu apmaksa. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
*ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, peldkostīms, dvielis, cepuri, maiņas drēbes
*sauļošanās krēmu, pretodu līdzekli, dzeramo ūdeni.
*Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.
*Nauda saviem papildus izdevumiem.

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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TUNKU ABDUL RAHMAN PARKA DIVU SALU APMEKLĒJUMS
6 stundas

Katru

dienu

08.30  –  Izbraukšana  uz  piestātni.  Reģistrēšanāš  braucienam.  Pārsēšanās  uz  laivu.
Brauciens līdz Sapi salai var ilgt 15-20 minūtes
09.30 – Ierašanāš Manukan/Mamutik salā. Aktīva jūras atpūta pēc pašu ieskatiem - Jūs
varēsiet nopeldēties, nirt ar maskām, izbraukt ar kajakiem, citām jūras aktivitātēm. Uz
salas iespējams redzēsiet arī makakus, bārdainās meža cūkas un varānus. 
12.00 – Pārbrauciens uz Sapi salu. Brauciena ilgums 10 minūtes. 
12.30 –  Ierašanās  Sapi  salā.  Pusdienas  (zviedru galds)  uz  Sapi  salas.  Aktīva  jūras
atpūta  pēc  pašu  ieskatiem  -  Jūs  varēsiet  nopeldēties,  nirt  ar  maskām,  izbraukt  ar
kajakiem, veikt troses lidojumu no salas uz salu, veikt zemūdens pastaigu un citāsm
jūras aktivitātēm. Uz salas iespējams redzēsiet arī makakus, bārdainās meža cūkas un
varānus.
14.00 – Izbraukšana uz Kota Kinabalu.
14.30 – Izbraukšana uz viesnīcu. Ekskursijas beigas. 

Cenā iekļauts: 
- Transports,
- Pusdienas,
- Snorkelinga maska,
- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 
- Dzeramnauda,
- Personīgie papildus izdevumi,
- Pārējo jūras aktivitāsu apmaksa. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:
*ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, peldkostīms, dvielis, cepuri, maiņas drēbes
*sauļošanās krēmu, pretodu līdzekli, dzeramo ūdeni.
*Foto/video kameru, lai iemūžinātu redzēto.
*Nauda saviem papildus izdevumiem.

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

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
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