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

ORANGUTĀNU REHABILITĀCIJAS CENTRS SEPILOK 
+ SANDAKANAS PILSĒTAS APSKATE

6 stundas

Katru

dienu

08.00 – Satikšanās Sandakanas lidostā vai Sandakanas pilsētas viesnīcā. Izbraukšana

uz Orangutānu rehabilitācijas  centru Sepilok.  Pirms doties  uz  Orangutānu barošanas

platformu,  noskatieties  dokumentālo  filmu  par  Orangutānu  rehabilitācijas  centru,

orangutānu dzīvi centrā un savvaļlā. 

10.00 - Dodieties uz Orangutānu barošanas platformu. 

10.45 –  Pēc  centra  apmeklējuma,  izbraukšana  uz  Sandakanas  pilsētas  apskati.

Apmeklēsiet budistu templi Puh Jih Syh, no kura paveras lieliska ainava uz Sandakanas

līci  un  pilsētas  centru.  Tālāk  turpināsiet  braucienu  uz  Sandakanas  centrāltirgu.  Šeit

plašā  izvēlē  redzēsiet  jūras  veltes,  vietējos  augļus  un  dārzeņus.  Kā  arī  apskatīsiet

ciematu uz ūdens Sim-Sim.

12.30 - Pusdienas jūras velšu restorānā ciematā uz ūdens Sim-Sim.

14.00 - Izbraukšana uz lidostu vai atgriešanās viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Ieejas maksa Sepilok centrā,

- Pusdienas,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli.

*naudu personīgiem izdevumiem.

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli.

* 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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ORANGUTĀNU REHABILITĀCIJAS CENTRS SEPILOK 
+ LABUK CENTRS + SANDAKANAS PILSĒTAS APSKATE

6 stundas

Katru

dienu

08.00 – Satikšanās Sandakanas lidostā vai Sandakanas pilsētas viesnīcā. Izbraukšana

uz  Orangutānu rehabilitācijas  centru  Sepilok.  Pirms doties  uz  Orangutānu  barošanas

platformu,  noskatietis  dokumentālo  filmu  par  Orangutānu  rehabilitācijas  centru,

Orangutānu dzīvi centrā un savvaļlā. 

10.00 - Dodieties uz Orangutānu barošanas platformu. 

10.45 – Izbraukšana uz Labuk centru pie Gardeguna mērkaķiem. Ceļā 30 minūtes. 

12.00 - Izbraukšana uz Sandakanas pilsētu uz pusdienām jūras velšu restorānā ciematā

uz ūdens Sim-Sim.

13.30 -  Pēc  pusdienām,  izbraukšana  uz  Sandakanas  pilsētas  apskati.  Apmeklēsiet

budistu templi Puh Jih Syh, no kura paveras lieliska ainava uz Sandakanas līci un pilsētas

centru.  Tālāk  turpināsiet  braucienu  uz  Sandakanas  centrāltirgu.  Šeit  plašā  izvēlē

redzēsiet jūras veltes, vietējos augļus un dārzeņus. 
16.00 -  Ekskursijas beigas. Izbraukšana uz lidostu vai atgriešanās viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Ieejas maksa Sepilok centrā un Labuk centrā,

- Pusdienas,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli;

* naudu personīgiem izdevumiem;

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli;

* 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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  SEPILOK CENTRS + GOMANTONGAS ALA 
+ KINABATANGANAS UPE + SANDAKANAS PILSĒTA

 2 Dienas/1 Nakts

1. diena Sandakana – Sepilok centrs - Kinabatanganas upe 

08.00 –  Satikšanās  Sandakanas  lidostā  vai  Sandakanas  pilsētas

viesnīcā.  Izbraukšana  uz  Orangutānu  rehabilitācijas  centru  Sepilok.

Pirms  doties  uz  Orangutānu  barošanas  platformu,  noskatietis

dokumentālo  filmu par  Orangutānu rehabilitācijas  centru,  Orangutānu

dzīvi centrā un savvaļlā. 

10.00 - Došanās uz Orangutānu barošanas platformu. 

10.30 -Tālāk 2 stundu brauciens uz Kinabatanganas upi. Kinabatnganas

upe is garākā (560 km) upe Sabah štatā. Šeit iespējams redzēsiet tikai

Borneo  salai  raksturīgos  primātus  -  savvaļļas  Borneo  Orangutānu,

Borneo  Pigmeju  ziloni,  sālsūdens  krokodilu  un  proboscis  monkey

mērkaķi ar reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu degunu.

12.30 -  Ierašanās  viesu  mājā  pie  Kinabatanganas  upes.

Reģistrācija viesu mājā. Brīvais laiks.

16.00 –  Pēcpusdienas,  2  stundu  kruīzs  pa  Kinabatanganas  upi

Borneo primātu meklējumos. 

19.00 – Vakariņas viesu mājā. Brīvais laiks. 

Nakts viesu

mājā

Kinabatanganas

upes krastā

2. diena Kinabatanganas upe / Gomantongas ala / Sandakana pilsēta 

05.00 – 2 stundu rīta kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

07.00 – Brokastis. Izrakstīšanās no numuriņiem.

08.00 –Pēc  brokastīm,  izbraukšana uz  Gomantongas  alu.  Aptuvenais

laiks  ceļā  uz  Gomantongas  alu  1  stunda,  atkarībā  no  viesu  nama

atrašanās vietas. Gomantongas ala – 90 m augsts alu kompleks, kas

sastāv  no  Baltās  un Melnās  alas.  Gadsimtiem ilgi  šeit  ievāktās  svīru

ligzdas ir veidojušas nozīmīgu eksporta daļu uz Ķīnu, kur tās joprojām ir

iecienīta  delikatese.  Pagātnē  vienīgais  veids,  kā  sasniegt  šo  alu,  bija

Kinabatanganas supes pieteka Menangoi, taču šodien ir izveidots ceļš,

pa kuru nokļūt līdz alai. Ligzdu ievākšanas process ir samērā bīstams, jo

tajā tiek izmantotas dažādas kāpnes, virves un līstes, savukārt tūristiem

tas ir neaizmirstams skats.

12.00 – Pusdienas pilsētā. Pēc pusdienām Sandakanas pilsētas apskate.

Apmeklēsiet budistu templi Puh Jih Syh, no kura paveras lieliska ainava

uz Sandakanas  līci  un pilsētas  centru.  Tālāk turpināsiet  braucienu uz

Sandakanas centrāltirgu. Šeit plašā izvēlē redzēsiet jūras veltes, vietējos

augļus un dārzeņus. Kā arī apskatīsiet ciematu uz ūdens Sim-Sim.

16.00 -   Ekskursijas  beigas.  Izbraukšana  uz  lidostu  vai  atgriešanās

viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Ieejas maksa Sepilok centrā un Gomantongas alā,

- Nakšņošana viesu mājā,
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- pēcpusdienas un rīta kruīzs,

- Pusdienas,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli.

*naudu personīgiem izdevumiem.

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli.

* 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 redzamība nav garantēta!

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


5

  BRUŅURUPUČU SALA & SEPILOKA CENTRS
2 Dienas/1 Nakts

1. diena Sandakana / Bruņurupuču sala (pusdienas/vakariņas)

08.00 -  –  Satikšanās  Sandakanas  lidostā  vai  Sandakanas  pilsētas

viesnīcā. Izbraukšana uz piestātni, uz laivu. 

09.30 -  Brauciens  uz  Bruņurupuču  salu,  brauciena ilgums  1  stunda.

Bruņurupuču sala atrodas 40 km uz ziemeļiem no Sandakanas pilsētas,

Sulu  jūrā.  Sala  ir  galvenā  olu  dēšanas  vieta  zaļajiem  un  bissa

bruņurupučiem. 

10.30 – Ierašanās salā.  Reģistrācija.  Brīvais  laiks  – atpūta uz salas,

snorkelings. 

12.30 – Pusdienas. Brīvais laiks – atpūta uz salas, snorkelings.

18.30 – Vakariņas. Pēc vakariņām Jūs tiksiet uzaicināti uz lekciju par

Bruņurupuču  salu  un  bruņurupučiem.  Pēc  lekcijas  esiet  uzmanīgi  un

nepalaidiet  garām  salas  personāla  uzaicinājumu  uz  bruņurupuču  olu

dēšanas  vietu!  Esiet  uzmanīgi  un  ievērojiet  personāla  norādījumus!

Nepieskaraties bruņurupučiem bez personāla atļaujas!

Nakts

Bruņurupuču

salā

2. diena Bruņurupuču sala / Orangutānu rehabilitācijas centrs Sepilok 

(brokastis/pusdienas)

07.00 – Brokastis uz Bruņurupuču salas. Pēc brokastīm izbraukmus uz

Sandakanas pilsētu. 

08.30 - Pārbrauciens uz Orangutānu rehabilitācijas centru Sepilok. 

09.15 - Pirms doties uz Orangutānu barošanas platformu, noskatietis

dokumentālo  filmu par  Orangutānu rehabilitācijas  centru,  Orangutānu

dzīvi centrā un savvaļlā. 

10.00 - Dodieties uz Orangutānu barošanas platformu. 

13.00  -  Ekskursijas  beigas.  Izbraukšana  uz  lidostu  vai  atgriešanās

viesnīcā.

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Pārbrauciens uz Bruņurupuču salu,

- Ieejas maksa Sepilok centrā,

- Nakšņošana viesu mājā,

- Maltītes,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli.

*naudu personīgiem izdevumiem.

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli.
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* 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 redzamība nav garantēta!

* Aizliegts fotografēt bruņurupučus izmantojot zibspuldzi! 

* Papildus samaksa RM 50 par vannas izmantošanu. 
* Iespējama snorkelinga maska noma. 
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  SEPILOK CENTRS / KINABATANGANAS UPES / OX-BOW EZERS /
GOMANTONGAS ALA / SANDAKANA

3 Dienas/2 Naktis

1. diena Sandakana / Sepilok centrs / Kinabatanganas upe 

(pusdienas/vakariņas)

08.00 –  Satikšanās  Sandakanas  lidostā  vai  Sandakanas  pilsētas

viesnīcā.  Izbraukšana  uz  Orangutānu  rehabilitācijas  centru  Sepilok.

Pirms  doties  uz  Orangutānu  barošanas  platformu,  noskatietis

dokumentālo filmu par Orangutānu rehabilitācijas centru, Orangutānu

dzīvi centrā un savvaļļā. 

10.00 - Dodieties uz Orangutānu barošanas platformu. 

10.30 -  Tālāk  2  stundu  brauciens  uz  Kinabatanganas  upi.

Kinabatnganas upe is garākā (560 km) upe Sabah štatā. Šeit iespējams

redzēsiet  tikai  Borneo  salai  raksturīgos  primātus  -  savvaļļas  Borneo

Orangutānu, Borneo Pigmeju ziloni,  sālsūdens krokodilu un  proboscis

monkey-mērkaķi ar reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu degunu.

12.30 - Ierašanās viesu mājā Kinabatanganas upes krastā. Reģistrēcija

viesu mājā. Brīvais laiks.

16.00 – Pēcpusdienas 2 stundu kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

19.00 – Vakariņas viesu mājā. Brīvais laiks. 

Nakts viesu

mājā pie

Kinabatanganas

upes

2. diena Kinabatanganas upe un OX-bow ezers 

(brokastis/pusdienas/vakariņas)

05.00 – 2 stundu rīta kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

07.00 –  Brokastis. Brīvais laiks. Var izmantot papildus ekskursijas, ko

piedāvā viesu nams pēc grafika. 

14.00 – Pusdienas. Brīvais laiks. Var izmantot papildus ekskursijas, ko

piedāvā viesu nams pēc grafika.

16.00 –  Pēcpusdienas  2  stundu  kruīzs  pa  Kinabatanganas  upi  un

izbraukums  uz  OX-bow  ezeru.  OX-bow  ezers  jeb  Vecupe,  ir

 ir ezera veids, kas rodas, kad upes dabiskā ceļā ar upes sanesām tiek

atdalītas  no  upes.  Vecupēm  parasti  ir  cilpveida  vai  lokveida  forma.

Nereti vecupe vēl nav pilnībā atdalīta no upes.

1900 – Vakariņas viesu mājā. Brīvais laiks. 

Nakts viesu

mājā

Kinabatanganas

upes krastā

3. diena Kinabatanganas upe/ Gomantongas ala/ Sandakana pilsēta 

(brokastis/pusdienas)

05.00 – 2 stundu rīta kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

07.00 – Brokastis. Izrakstīšanās no numuriņiem.

08.00 –  Pēc brokastīm, izbraukšana uz Gomantongas alu. Aptuvenais

laiks  ceļā  uz  Gomantongas  alu  1  stunda,  atkarībā  no  viesu  nama

atrašanās vietas. Gomantongas ala – 90 m augsts alu kompleks, kas

sastāv no Baltās un Melnās alas.  Gadsimtiem ilgi  šeit  ievāktās svīru

ligzdas ir veidojušas nozīmīgu eksporta daļu uz Ķīnu, kur tās joprojām ir

iecienīta  delikatese.  Pagātnē vienīgais  veids,  kā sasniegt  šo alu,  bija

Kinabatanganas upes pieteka Menangoi, taču šodien ir izveidots ceļš, pa

kuru nokļūt līdz alai. Ligzdu ievākšanas process ir samērā bīstams, jo
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tajā tiek izmantotas dažādas kāpnes, virves un līstes, savukārt tūristiem

tas ir neaizmirstams skats.

12.00  –  Pusdienas  pilsētā.  Pēc  pusdienām  Sandakanas  pilsētas

apskate.  Apmeklēsiet  budistu  templi  Puh  Jih  Syh,  no  kura  paveras

lieliska ainava uz Sandakanas līci un pilsētas centru. Tālāk turpināsiet

braucienu uz Sandakanas centrāltirgu. Šeit plašā izvēlē redzēsiet jūras

veltes, vietējos augļus un dārzeņus. Kā arī apskatīsiet ciematu uz ūdens

Sim-Sim.

16.00 -   Ekskursijas  beigas.  Izbraukšana  uz  lidostu  vai  atgriešanās

viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Ieejas maksa Sepilok centrā un Gomantongas alā,

- Nakšņošana viesu mājā,

- pēcpusdienas un rīta kruīzs,

- Pusdienas,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli.

*naudu personīgiem izdevumiem.

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli.

* 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 redzamība nav garantēta!
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  BRUŅURUPUČU SALA / SEPILOK CENTRS / 
KINABATANGANAS UPE / GOMANTONGAS ALA / SANDAKANA

3 Dienas/2 Naktis

1. diena Sandakana / Bruņurupuču sala (pusdienas/vakariņas)

08.00 –  Satikšanās  Sandakanas  lidostā  vai  Sandakanas  pilsētas

viesnīcā. Izbraukšana uz piestātni, uz laivu. 

09.30 -  Brauciens uz Bruņurupuču salu,  brauciena ilgums 1 stunda.

Bruņurupuču sala  atrodas 40 km uz ziemeļiem no Sandakanas,  Sulu

jūrā.  Sala  ir  galvenā  olu  dēšanas  vieta  zaļajiem  un  bissa

bruņurupučiem. 

10.30 – Ierašanās salā. Reģistrācija. Brīvais laiks – atpūta uz salas,

snorkelings. 

12.30 – Pusdienas. Brīvais laiks – atpūta uz salas, snorkelings.

18.30 – Vakariņas. Pēc vakariņām Jūs tiksiet uzaicināti uz lekciju par

Bruņurupuču  salu  un  bruņurupučiem.  Pēc  lekcijas  esiet  uzmanīgi  un

nepalaidiet  garām salas  personāla  uzaicinājumu  uz  bruņurupuču  olu

dēšanas  vietu!  Esiet  uzmanīgi  un  ievērojiet  personāla  norādījumus!

Nepieskaraties bruņurupučiem bez personāla atļaujas!

Nakts uz

Bruņurupuču

salas

2. diena Bruņurupuču sala / Orangutānu rehabilitācijas centrs Sepilok / 

Kinabatanganas upe (brokastis/pusdienas/vakariņas)

07.00 – Brokastis uz Bruņurupuču salas. Pēc brokastīm izbraukmus uz

Sandakanas pilsētu. 

08.30 - Pārbrauciens uz Orangutānu rehabilitācijas centru Sepilok. 

09.15 - Pirms doties uz Orangutānu barošanas platformu, noskatietis

dokumentālo filmu par Orangutānu rehabilitācijas centru, Orangutānu

dzīvi centrā un savvaļļā. 

10.00 - Dodieties uz Orangutānu barošanas platformu. 

11.00 - 2 stundu brauciens uz Kinabatanganas upi. Kinabatnganas upe

is  garākā  (560 km) upe  Sabah  štatā.  Šeit  iespējams  redzēsiet  tikai

Borneo  salai  raksturīgos  primātus  -  savvaļas  Borneo  Orangutānu,

Borneo Pigmeju

ziloni,  sālsūdens  krokodilu  un  proboscis  monkey-mērkaķi  ar  reti

smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu degunu.

13.00 - Ierašanās viesu mājā Kinabatanganas upes krastā. Reģistrācija

viesu mājā. Brīvais laiks.

16.00 – Pēcpusdienas 2 stundu kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

19.00 – Vakariņas viesu mājā. Brīvais laiks.

Nakts viesu

mājā

Kinabatanganas

upes krastā

3. diena Kinabatanganas upe / Gomantong ala / Sandakana pilsēta 

(brokastis/pusdienas)

05.00 – 2 stundu rīta kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

07.00 – Brokastis. Izrakstīšanās no numuriņiem.

08.00 –  Pēc brokastīm, izbraukšana uz Gomantongas alu. Aptuvenais

laiks  ceļā  uz  Gomantongas  alu  1  stunda,  atkarībā  no  viesu  nama

atrašanās vietas. Gomantongas ala – 90 m augsts alu kompleks, kas

sastāv no Baltās un Melnās alas.  Gadsimtiem ilgi  šeit  ievāktās svīru

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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ligzdas ir veidojušas nozīmīgu eksporta daļu uz Ķīnu, kur tās joprojām ir

iecienīta  delikatese.  Pagātnē vienīgais  veids,  kā sasniegt  šo alu,  bija

Kinabatanganas upes pieteka Menangoi, taču šodien ir izveidots ceļš, pa

kuru nokļūt līdz alai. Ligzdu ievākšanas process ir samērā bīstams, jo

tajā tiek izmantotas dažādas kāpnes, virves un līstes, savukārt tūristiem

tas ir neaizmirstams skats.

12.00  –  Pusdienas  pilsētā.  Pēc  pusdienām  Sandakanas  pilsētas

apskate.  Apmeklēsiet  budistu  templi  Puh  Jih  Syh,  no  kura  paveras

lieliska ainava uz Sandakanas līci un pilsētas centru. Tālāk turpināsiet

braucienu uz Sandakanas centrāltirgu. Šeit plašā izvēlē redzēsiet jūras

veltes, vietējos augļus un dārzeņus. Ka arī apskatīsiet ciematu uz ūdens

Sim-Sim.

16.00  -  Ekskursijas  beigas.  Izbraukšana  uz  lidostu  vai  atgriešanās

viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Pārbrauciens uz Bruņurupuču salu,

- Ieejas maksa Sepilok centrā un Gomantongas alā,

- Nakšņošana viesu mājā,

- Maltītes,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli.

*naudu personīgiem izdevumiem.

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli.

* 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 redzamība nav garantēta!

* Aizliegts fotografēt bruņurupučus izmantojot zibspuldzi! 

* Papildus samaksa RM 50 par vannas izmantošanu. 

* Iespējama snorkelinga maska noma. 
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 BRUŅURUPUČU SALA / SEPILOK CENTRS / KINABATANGAN UPE /
GOMANTONG ALA / SANDAKANA

4 Dienas/3 Naktis

1. diena Sandakana / Bruņurupuču sala (pusdienas/vakariņas)

08.00 -  –  Satikšanās  Sandakanas  lidostā  vai  Sandakanas  pilsētas

viesnīcā. Izbraukšana uz piestātni, uz laivu. 

09.30 -  Brauciens uz Bruņurupuču salu,  brauciena ilgums 1 stunda.

Bruņurupuču sala  atrodas 40 km uz ziemeļiem no Sandakanas,  Sulu

jūrā.  Sala  ir  galvenā  olu  dēšanas  vieta  zaļajiem  un  bissa

bruņurupučiem. 

10.30 – Ierašanās salā. Reģistrācija. Brīvais laiks – atpūta uz salas,

snorkelings. 

12.30 – Pusdienas. Brīvais laiks – atpūta uz salas, snorkelings.

18.30 – Vakariņas. Pēc vakariņām Jūs tiksiet uzaicināti uz lekciju par

Bruņurupuču  salu  un  bruņurupučiem.  Pēc  lekcijas  esiet  uzmanīgi  un

nepalaidiet  garām salas  personāla  uzaicinājumu  uz  bruņurupuču  olu

dēšanas  vietu!  Esiet  uzmanīgi  un  ievērojiet  personāla  norādījumus!

Nepieskaraties bruņurupučiem bez personāla atļaujas!

Nakts uz

Bruņurupuču

salas

2. diena Bruņurupuču sala / Orangutānu rehabilitācijas centrs Sepilok / 

Kinabatanganas upe (brokastis/pusdienas/vakariņas)

07.00 – Brokastis uz Bruņurupuču salas. Pēc brokastīm izbraukmus uz

Sandakanas pilsētu. 

08.30 - Pārbrauciens uz Orangutānu rehabilitācijas centru Sepilok. 

09.15 - Pirms doties uz Orangutānu barošanas platformu, noskatietis

dokumentālo filmu par Orangutānu rehabilitācijas centru, Orangutānu

dzīvi centrā un savvaļlā. 

10.00 - Dodieties uz Orangutānu barošanas platformu. 

11.00 -  2  stundu brauciens  uz  Kinabatanganas  upi.  Kinabatanganas

upe is garākā (560 km) upe Sabah štatā. Šeit iespējams redzēsiet tikai

Borneo  salai  raksturīgos  primātus  -  savvaļas  Borneo  Orangutānu,

Borneo  Pigmeju  ziloni,  sālsūdens  krokodilu  un  proboscis  monkey-

mērkaķi ar reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu degunu.

13.00 - Ierašanās viesu mājā Kinabatanganas upes krastā. Reģistrēcija

viesu mājā. Brīvais laiks.

16.00 – Pēcpusdienas 2 stundu kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

19.00 – Vakariņas viesu mājā. Brīvais laiks.

Nakts viesu

mājā

Kinabatanganas

upes krastā

3. diena Kinabatanganas upe (brokastis/pusdienas/vakariņas)

05.00 – 2 stundu rīta kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

07.00 –  Brokastis. Brīvais laiks. Var izmantot papildus ekskursijas, ko

piedāvā viesu nams pēc grafika. 

14.00 – Pusdienas. Brīvais laiks. Var izmantot papildus ekskursijas, ko

piedāvā viesu nams pēc grafika.

16.00 – Pēcpusdienas 2 stundu kruīzs pa Kinabatanganas upi. 

19.00 – Vakariņas viesu mājā. Brīvais laiks.

Nakts viesu

mājā

Kinabatanganas

upes krastā
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4. diena Kinabatanganas upe / Gomantongas ala (brokastis/ pusdienas)

07.00 – Brokastis. Izrakstīšanās no numuriņiem.

08.00 –  Pēc brokastīm, izbraukšana uz Gomantongas alu. Aptuvenais

laiks  ceļā  uz  Gomantongas  alu  1  stunda,  atkarībā  no  viesu  nama

atrašanās vietas. Gomantongas ala – 90 m augsts alu kompleks, kas

sastāv no Baltās un Melnās alas.  Gadsimtiem ilgi  šeit  ievāktās svīru

ligzdas ir veidojušas nozīmīgu eksporta daļu uz Ķīnu, kur tās joprojām ir

iecienīta  delikatese.  Pagātnē vienīgais  veids,  kā sasniegt  šo alu,  bija

Kinabatanganas upes pieteka Menangoi, taču šodien ir izveidots ceļš, pa

kuru nokļūt līdz alai. Ligzdu ievākšanas process ir samērā bīstams, jo

tajā tiek izmantotas dažādas kāpnes, virves un līstes, savukārt tūristiem

tas ir neaizmirstams skats.

13.00 -   Ekskursijas  beigas.  Izbraukšana  uz  lidostu  vai  atgriešanās

viesnīcā. 

Cenā iekļauts: 

- Transports,

- Pārbrauciens uz Bruņurupuču salu,

- Ieejas maksa Sepilok centrā un Gomantongas alā,

- Nakšņošana viesu mājā,

- Maltītes,

- Šoferis un gida pakalpojumi (pēc pieprasījuma - angļu, krievu, latviešu).

Cenā nav iekļauts: 

- Dzeramnauda,

- Pusdienas un dzērieni,

- Personīgie papildus izdevumi. 

Ko vilkt un ņemt līdzi:

* ērtus apavus, ērtas vieglas drēbes, lietusmēteli.

*naudu personīgiem izdevumiem.

* dzeramo ūdeni, pretiedeguma krēmu, pretodu līdzekli.

* 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 redzamība nav garantēta!

*Aizliegts fotografēt bruņurupučus izmantojot zibspuldzi! 

*Papildus samaksa RM 50 par vannas izmantošanu. 

*Iespējama snorkelinga maska noma. 
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