EKSKURSIJAS JAVAS SALĀ
DŽAKARTAS APSKATES EKSKURSIJA
Ekskursijas ilgums: ~ 5 stundas, notiek katru dienu.
Dienas ekskursija rosīgajā pilsētā. Sunda Kelapa senās ostas, Merdeka (Neatkarības) laukuma, Nacionālā
pieminekļa un Nacionālā muzeja (slēgts pirmdienās) apmeklējums. Sunda Kelapa neapšaubāmi ir viens
no iespaidīgākajiem objektiem Džakartā – holandiešu ostā skatāmi senie buru kuģi un šoneri. Nacionālais
muzejs ir viens no interesantākajiem muzejiem DA Āzijā. Tajā ir lieliska keramikas un pasaulē
apjomīgākā Han, Tang un Ming porcelāna ekspozīcija. Foto pietura pie Džakartas simbola – Nacionālā
pieminekļa, ko tautā sauc “Monas”.
KULTŪRAS PARKS “MINI INDONĒZIJA”
Ekskursijas ilgums: ~ 5 stundas, notiek katru dienu.
Taman Mini Indonesia Indah apmeklējms. Kultūras aprks aizņem 160 ha lielu platību. Šeit skatāmi
arhitektūras paraugi no 27 dažādiem Indonēzijas reģioniem. Paviljonos iepazīšanās ar daudzveidīgo
Indonēzijas kultūru. Muzejā viena no, iespējams, labākajām Indonēzijas kultūras un amatniecības
kolekcijām, ieskaitot 35 manekenu pārus vietējos kāzu apģērbos.
EKSKURSIJA DŽAKARTĀ “DREAM – LAND”
Ekskursijas ilgums: ~ 5 stundas, notiek katru dienu.
Pēcpusdienā Ancol “Sapņu, Jūras un Fantāzijas” pasaules apskate. Parks atrodas pie Džakartas līča.
Izbaudiet neaizmirstamo piekrastes ainavu, iepazīstieties ar mākslinieku tirdziņu, kur viņi demonstrē savu
mākslu. Sea World – brīnišķīgā okeāna dzīve zem milzīgā okeanārija stikla. Fantasy-land – Disnejlendai
līdzīgs tematiskais parks, kas pārsteidz ar mūsdienu zinātni un tehnoloģijām.
DŽAKARTAS IEPAZĪŠANA
Ekskursijas ilgums: ~ 9 stundas, cenā iekļautas pusdienas. Notiek katru dienu.
Dienas ekskursija rosīgajā pilsētā. Sunda Kelapa senās ostas, Merdeka (Neatkarības) laukuma, Nacionālā
pieminekļa (slēgts pirmdienās), Indonēzijas muzeja, Putnu paradīzes un Keong Mas teātra apskate. Sunda
Kelapa neapšaubāmi ir viens no iespaidīgākajiem objektiem Džakartā – holandiešu ostā skatāmi senie
buru kuģi un šoneri. Nacionālais muzejs ir viens no interesantākajiem muzejiem DA Āzijā. Tajā ir lieliska
keramikas un pasaulē apjomīgākā Han, Tang un Ming porcelāna ekspozīcija. Foto pietura pie Džakartas
simbola – Nacionālā pieminekļa, ko tautā sauc “Monas”.
Taman Mini Indonesia Indah apmeklējums. Kultūras parks aizņem 160 ha lielu platību. Šeit skatāmi
arhitektūras paraugi no 27 dažādiem Indonēzijas reģioniem. Paviljonos iepazīšanās ar daudzveidīgo
Indonēzijas kultūru. Muzejā viena no, iespējams, labākajām Indonēzijas kultūras un amatniecības
kolekcijām, ieskaitot 35 manekenu pārus vietējos kāzu apģērbos. Putnu paradīze – krāšņie Indonēzijas
putni divos milzīgos voljēros. Keong Mas Imax teātris ar gigantisku ekrānu un jaunākajām tehnoloģijām.
DŽAKARTAS APKĀRTNE UN SAFARI PARKS
Ekskursijas ilgums: ~ 8 stundas, cenā iekļautas pusdienas. Notiek katru dienu.
Brauciens caur Džakartas priekšpilsētu un jauko apkārtni uz Bogoru, 60 km dienvidos no Džakartas.
Slavenā Botāniskā dārza, Puncak un Indonēzijas safari parka apmeklējums.
Botāniskais dārzs ar tropu augiem ir slavens visā pasaulē. 111 ha platībā dārzā ir vairāk kā trīs tūkstoši
augu. Līkumots ceļš ved uz Puncak tējas plantāciju, gar to ciemi un krāšņos tērpos un lielās cepurēs, kas
pasargā no pārsauļošanās, ģērbušies pamatiedzīvotāji. Tas noteikti liks ķerties pie fotoaparāta.
Pusdienas maršruta augstākajā vietā. Safari parks – skatīsiet savvaļas dzīvniekus netālu no mašīnas. Tepat
arī mazuļu ZOO, kur iespējams paņemt rokās lauvu, tīģeru un balto tīgeru mazuļus vai paspiest roku
orangutanam.
DŽAKARTA (5 dienas)
1. diena.
Ierašanās Džakartas starptautiskajā lidostā. Tikšanās ar pavadoni, ekskursija uz Ancol Dream land, Sea
World apmeklējums. Mākslas tirdziņš un meistaru darba demonstējumi. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.

2. diena.
DŽAKARTA – PUNCAKA – BOGORA (90 km, HB)
Taman Mini Indonesia Indah apmeklējms. Kultūras aprks aizņem 160 ha lielu platību. Šeit skatāmi
arhitektūras paraugi no 27 dažādiem Indonēzijas reģioniem. Paviljonos iepazīšanās ar daudzveidīgo
Indonēzijas kultūru. Muzejā viena no, iespējams, labākajām Indonēzijas kultūras un amatniecības
kolekcijām, ieskaitot 35 manekenu pārus vietējos kāzu apģērbos.
Pusdienas vietējā restorānā. Botāniskais dārzs ar tropu augiem ir slavens visā pasaulē. 111 ha platībā
dārzā ir vairāk kā trīs tūkstoši tipisku augu. Safari parks – skatīsiet savvaļas dzīvniekus netālu no jūsu
mašīnas. Vēlu pēcpusdienā izvietošanās viesnīcā Puncak / Cipanas reģionā.
3. diena.
PUNCAKA – BANDUNGA (90 km, HB)
Brokastis. Nesteidzīgs brauciens uz Bandungu. Tangkuban Perahu vulkāns, Ciater karstie avoti un
termālais SPA. Vēlu pēcpusdienā atgriešanās Bandungā.
4. diena.
BANDUNGA – DŽAKARTA (180 km, HB)
Brokastis. Iepirkšanās Cihampelas ielā, kas slavenā kā džinsu iela ar vairāku rūpnīcu outlet veikaliem.
Pusdienas vietējā restorānā. Pēc pusdienām atgriešanās Džakartā, transfērs uz viesnīcu.
5. diena.
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Izlidošana.
DŽAKARTA – JOGJAKARTA – BALI (12 dienas / 11 naktis)
1. diena.
Tikšanās lidostā. Ekskursija uz Sunda Kelapa ostu, Fatahillah muzeju. Vakariņas vietējā restorānā,
transfērs uz viesnīcu.
2. diena.
Džakartas pilsētas apskate
Brokastis. Dienas ekskursija uz Gajah muzeju, Nacionālais piemineklis. Pusdienas restorānā. Džakartas
apskates turpinājums, iepirkšanās. Vakariņas viesnīcā.
3. diena.
Džakarta – Jojakarta
Brokastis. Brauciens uz Jojakartu. Pa ceļam pusdienas un vakariņas.
4. diena.
Jojakarta
Brokastis. Sono Budoyo muzejs, Sultāna pils, putnu tirgus, Tamansari ūdens pils, batikotāji un sudraba un
zelta kalēji Kota Gede. Pusdienas un vakariņas vietējos restorānos.
5. diena.
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Tour
Brokastis. Borobudur, Mendut un Pawon tempļi. Pusdienas. Prambanan templis. Kāpiens kalna virsotnē
lai vērotu saulrietu Ratu Boko arheoloģiskajā parkā.
6. diena.
Jojakarta – Malanga
Brokastis. Brauciens caur Solo uz Malangu. Pa ceļam Semar batikotāju apmeklējums. Ierašanās Malangā,
nakts viesnīcā.
7. diena.
Malanga – Bromo
Brokastis. Batu ābolu plantācija. Selecta parks un Songgoriti ūdenskritums. Ierašanās Bromo, nakts
viesnīcā.
8. diena.
Bromo – Lovina pludmale
4:00 izbraukšana uz Pananjakan kalnu vērot saullēktu (atkarībā no laikapstākļiem). Pēc vēlēšanās
iespējams ar zirgu jāt uz Bromo krāteri. Atgriešanās viesnīcā. Brokastis. Brauciens uz Lovina pludmali
Bali salas ziemeļos.
9. diena.
Delfīnu tūre – Bedugula – Tanah Lot

Agri no rīta brauciens ar laivu skatīt delfīnus. Atgriešanās viesnīcā. Brokastis.Brauciens uz Bedugulu,
maģiskais Bratanas ezers. Alas Kedaton – svētais pērtiķu mežs. Tanah Lot templis.
10. diena.
Barong dejas – Kintamani
Brokastis. Transfērs uz Batu Bulan, kur Barong deju priekšnesumi. Celuk – sudraba un zelta apstrādātāju
ciems. Mas – kokgriezumi, Ubuda – slavena ar gleznotājiem. Kintamani, no kurienes apburošs skats uz
Batur vulkānu un ezeru. Senais Goa Gajah (Ziloņu ala) klosteris.
11. diena.
Nusa Dua – Tanjung Benoa – Uluwatu templis
Brokastis. Uluwatu tempļa apmeklējums. Atpūta Tanjung Benoa, ūdens sports: paraseilings, laiva ar
stikla dibenu u.c.
12. diena.
Bali
Brokastis. Brīvais laiks, transfērs uz lidostu.

