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 SINGAPŪRA – BALI 
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)

1. diena RĪGA – SINGAPŪRA 

Lidojums Rīga – Singapūra.

Lidojums

2. diena SINGAPŪRA 

Ielidošana Singapūrā. Transfērs uz viesnīcu. Atpūta. Vakars Singapūrā.

Viesnīca

 Singapūrā

3. diena SINGAPŪRA

Brokastis.  Pus  dienas  pilsētas  ekskursija  ar  angļu  valodā  runājošu  gidu.

Ekskursijas  laikā  iepazīsiet  kolorītās  Singapūras  vēsturi,  kultūru  un

dzīvesveidu.  Brauksiet  gar  finanšu  un  administratīvajam  rajonam  līdz

nonāksiet vietā, kurā 1819.gada 29.janvārī ieradās britu valstvīrs Stamfords

Raffles. Bieži vien Raffles tiek dēvēts par “Singapūras tēvu”.  Tālāk dosieties

uz Merlion parku, no kura varēsiet vērot bagātīgas ainavas – Marina jūras

līcis,  viesnīcas  “Fullerton”  un  “Marina  Bay  Sands”,  Helix  tilts,  Esplanāde.

Tālāk dosieties apskatīsiet rajonu “Mazā Indija”. Pēc garšvielām smaržojošās

ieliņas ir pildītas ar sudraba spīdumu, dārgiem akmeņiem, bronzas statujām

un rotājumiem, aromātiskām jasmīnu virtenēm un plūstošu košu zīda sari

kaskādi.  Tālāk  ceļš  vedīs  līdz  ķīniešu  kvartālam.  Ielu  tirgotavas  un

tirdzniecības  centri  piepilda  kvartālu  ar  dzīvīgu  un  darbīgu  atmosfēru.

Apmeklēsiet  vecāko  hinduistu  templi  Singapūrā  –  Sri  Mariamman,  kā  arī

vecāko budistu templi pilsētā – Thian Hock Keng. 

Viesnīca 

Singapūrā

4. – 5.

diena

SINGAPŪRA

Brokastis.  Brīvais  laiks.  Iesakām  apskatei  Zooloģisko  dārzu  (22  USD),

Botānisko dārzu (Tropical Orchids 5 USD). Vakarā iesakām doties uz  See

Food street (East Coast Lagoon Food Centre) nobaudīt gardas jūras veltes –

čili  krabis,  melno  piparu  krabis.  Un  atveldzējieties  ar  gardo  kokteili

“Singapore Sling”. Vakarā var izbraukt ar kuģīti no Marina Bay. 

Viesnīca

 Singapūrā

6. diena SINGAPŪRA – BALI 

Brokastis. 12:00 viesnīcas numuriņu atbrīvošana. Brīvais laiks. Transfērs uz

lidostu.  Lidojums  Singapūra  –  Denpasāra.   Ielidošana  Denpasārā  (Bali).

Transfērs uz viesnīcu.

Bali –  tā ir tropu pludmales, maģisko kalnu, deju un ceremoniju sala. Tā

tiešām ir  paradīzes  sala!  Bali –  ideāli  piemērota  atpūta  tiem,  kas  meklē

daudzveidīgu  un  pilnvērtīgu  atpūtu.  Jūs  varat  būt  droši  –  viss  ko  jūs

redzēsiet Bali salā ir raksturīgs tikai šai salai un nav atrodams nekur citur

pasaulē! 

Viesnīca 

Bali salā

7. diena BALI

Brokastis.  Brīvais  laiks,  kuru  izmanto  pēc  ieteikumiem  un  vēlmēm.

Ekskursiju  uz  Bali  kultūras  centru  –  Ubudu.Pērtiķu  mežs,  Ubuda  un

apkārtne. To skata kopā ar gidu. 

Viesnīca

 Bali salā

8. diena BALI 

Brokastis.   Ekskursija   –  Gitgit  ūdenskritums,  Barata  ezers,  augļu

tirgus, Bedugul. Karaliskās ģimenes templis Mengwi.

Viesnīca 

Bali salā

9. diena BALI

Brokastis. 9:00 ekskursija: Mātes templis – Besakih, Klungkung pils un

templis, Bali Aga Village – Tenganan, Candidasa. Vakarā izvietošanās

Viesnīca

 Bali salā
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viesnīcā pludmales kūrortā Ubudā.

10. – 13.

diena

BALI

Brokastis. Atpūta. Brīvais laiks, kuru izmanto pēc ieteikumiem un vēlmēm.

Iesakām doties  ekskursijā  uz  Uluvatau,  Kecah  dance  un  vērot  saulrietu,

baudīt vakariņas Jimbaran okeāna krastā.

Viesnīca

 Bali salā

14. diena BALI – SINGAPŪRA – RĪGA 

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Denpasāra – Singapūra, Singapūra

– Rīga.

Lidojums

15.diena Ierašanās Rīgā.

Ceļojuma cena: no 1372 EUR (vienai personai divvietīgā numurā).

Viesnīcas:

- Sinagpūrā – 3 naktis “Park Regis Singapore” 4 *, Park room

http://www.parkregissingapore.com/ 

- Bali salā –  8 naktis “Puri Santrian Beach Resort & Spa” B&B, Beach wing room 

http://www.santrian.com/puri/

Ceļojuma cenā iekļauts:

- transfēri lidosta – viesnīca – lidosta;

- 8 naktis viesnīcā Bali salā ar brokastīm;

- 3 naktis viesnīcā Singapūrā ar brokastīm;

- 3 pilnas dienas ekskursijas Bali salā pēc programmas;

- ekskursija Singapūras pilsētas apskatei.

Papildus izdevumi:

- Indonēzijas vīza – 25 USD ielidojot lidostā LR pilsoņiem ,nepilsoņiem pirms izlidošanas 

vēstniecībā ;

- Singapūras vīza (LR nepilsoņiem);

- izlidojot no Denpasaras lidostas, nodoklis ~ 11 USD;

- personīgie izdevumi un dzeramnaudas;

- ekskursijas, pusdienas, vakariņas, kuras nav paredzētas programmā;

- lidojums Rīga - Singapūra – Denpasara – Singapūra - Rīga.
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