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               PIEDZĪVOJUMS AR DELFĪNIEM UN BALTAJIEM VAĻIEM

1.

diena

Lidosta – Galle (ceļā ~ 1 st.) 

Ielidošana.  Tikšanās  ar  firmas pārstāvi,  transfērs  līdz  viesnīcai:  Jetwing Lighthouse,

kura pieder pie Small Luxury Hotels of the World kategorijai. Izbaudiet braucienu līdz

viesnīcai,  vērojot  dabas  skatus,  vietējos  ciematus.  Check  in  viesnīcā,  izvietošana

numurā. Atpūta.

Galle,

Jetwing

Lighthouse

2.

diena

Galle – Mirissa – Galle (ceļā ~ 2 st. + ~ 5 st. laivas brauciens) 

Brokastis.  Izbraukšana uz  vienu no skaistākam Šrilankas pilsētu –  Mirissa,  kopā ar

vietējo gidu - Anoma. Ceļā ~ 2 st. (turp – atpakaļ). Tā ir viss piemērotāka vieta, lai

vērotu lielākos dzīvniekus dabā -  vaļus, ka arī iespēja ieraudzīt delfīnus. Neaizmirstiet

paņemt  līdzi  savu  kameru,  lai  iemūžināt  skaistākos  dzīves  mirkļus.  Pēc  aizraujoša

piedzīvojuma atgriešanas viesnīcā. Vakariņas. Atpūta. 

Galle,

Jetwing

Lighthouse

3.

diena

Galle – Mirissa – Galle (ceļā ~ 2 st. + ~ 5 st. laivas brauciens)

Brokastis.  Turpinām tālāk  iepazīt  Galle  un  vērot  vaļus.  Izbaudiet  laivas  braucienu,

klausoties dabas mūziku. Dziļākos ūdeņos būs iespēja ieraudzīt vaļus grupās. Vakarā

brauciens  līdz  Kepu  Ela (10  min.),  kur  atrodas  mazs  ciematiņš,  ka  arī  viesnīca

boutique  hotel  Jetwing  Kurulubedda,  ideāla  vieta  atpūtai  un  relaksācijai.  Vakarā

izbaudīsiet privātas vakariņas, vērojot apkārtējo dabu. Atgriešanas ar kuģīti  viesnīcā

Jetwing Lighthouse.

Galle,

Jetwing

Lighthouse

4.

diena

Galle

Atpūta.  Pēc  izvēles,  Galles  Forta  (UNESCO objekts)  apskate.  Galle  bija  senākā  un

nozīmīgākā osta valstī pirms Kolombo ostas izveidošanas. Portugāļi Galli iekaroja 1587.,

holandieši  1640.,  bet  briti  1796.gadā.  Lielākā  daļa  esošo  ēku  saglabājušās  no

holandiešu perioda. Šajā ielu labirintā viegli apmulst un apmaldīties, bet tas ir tā vērts.

Pēc ekskursijas programmas, mēs aicinām Jūs atjaunot savu prātu, ķermeni un dvēseli

Jetwing  Lighthouse`s Spa. Tas atbrīvos no spriedzes un noguruma visu Jūsu ķermeni,

ka arī prātu. Vakariņas. Atpūta.

Galle,

Jetwing

Lighthouse

5.

diena

Galle – Mirissa – Galle (ceļā ~ 2 st. + ~ 5 st.laivas brauciens) 

Pavadi vēl vienu dienu vērojot vaļus un delfīnus laivas braucienā. Atgriešanas viesnīcā.

Atpūta. Gala vakariņas Indijas okeānā krastā. 

Galle,

Jetwing

Lighthouse

6.

diena

Galle – Lidosta (ceļā ~ 4 st.).

Brokastis. Transfērs uz lidostu. 

Ir iespēja pagarināt atpūtu Indijas okeāna krastā, vai papildināt ar ekskursijas programmu !

 Cenu aprēķinām pēc individuālā pieprasījuma!

 Cenā iekļauts:

- Cena vienai personai twin- numurā;

- komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;

AR–TUR, Ģertrūdes  iela 20, birojs 3A (3. stāvs) , 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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- angļu valodā runājoša šofera - gida pakalpojumi;

- brokastis, vakariņas;

- vietējie nodokļi;

- Delfīnu un vaļu, laivas brauciens;

Cenā nav iekļauts::

-  Vīza;

- Starptautiskais lidojums;

-  Apdrošināšana;

-  Papildus ekskursijas;

- Filmēšanas atļaujas;

- Personīgie izdevumi;

- Dzeramnauda;

Pieteikšanās ceļojumam:

- piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums;

- Jūsu vieta tiks rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas;

- 2. iemaksa 500 EUR;

- pilna ceļojuma apmaksa 36 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma anulācijas noteikumi:

- atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 50 dienām 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%;
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