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SINGAPŪRA – LANGKAVI SALA
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)

*ieteicamais ceļojuma laiks: novembris – aprīlis

1. diena RĪGA – SINGAPŪRA

Lidojums Rīga – Singapūra.

Lidojums

2. diena SINGAPŪRA 

Ielidošana Singapūrā. Transfērs uz viesnīcu. Izvietošanās viesnīcā. Atpūta.

Vakars pilsētā. 

 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. diena SINGAPŪRA 

Brokastis.  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

5. diena SINGAPŪRA 

Brokastis. Brīvais laiks.

 Viesnīca

Singapūrā 

6. diena SINGAPŪRA  – LANGKAVI 

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Singapūra – Langkavi. Transfērs uz

viesnīcu. Izvietošanās viesnīcā. Atpūta.

Andamanu jūrā atrodas Langkavi arhipelāgs, kuru veido 104 salas. Vairums

salu nav nekas vairāk, kā klinšaini atsegumi, ko atdala vien šauri kanāli, un

tāpēc nav jābrīnās, ka tikai pāris salas ir apdzīvotas. Lielākā no arhipelāgu

salām ir Langkavi. Malajiešu valodā Langkavi nozīmē “sarkanīgi brūns ērglis”

(“lang” -  ērglis,  “kawi”  -  sarkanīgi  brūns).  Langkavi  salu ieskauj  tirkīzzils

jūras ūdens, savukārt, salas vidieni galvenokārt veido gleznaini rīsu lauki un

džungļiem  klāti  kalni.  Salas  krastus  rotā  smalko  smilšu  pludmales  un

bagātīgas kokospalmu audzes. Langkavi sala piedāvā aizraujošu naktsdzīvi,

lieliskas daivinga iespējas, interesantus vēsturiskus apskates objektus... 

Viesnīca 

Langkavi salā

7. diena LANGKAVI 

Brokastis. Atpūta. Salas apskate pēc vēlmēm un ieteikumiem.

Viesnīca 

Langkavi salā

8. diena LANGKAVI Viesnīca 
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Brokastis. Atpūta. Salas apskate pēc vēlmēm un ieteikumiem. Langkavi salā

9. – 12.

diena

LANGKAVI 

Brokastis.  Atpūta.  Salas  apskate  pēc  vēlmēm un ieteikumiem.  Iespējams

daivings un snorkelēšana.

Viesnīca

 Langkavi salā

13. diena LANGKAVI 

Brokastis.  Atpūta.  Var  doties  ekskursijā  uz  Penang  salu,  pilnas  dienas

ekskursija

Viesnīca 

Langkavi salā

14. diena LANGKAVI – SINGAPŪRA – RĪGA 

Brokastis.  Transfērs  uz  lidostu.  Lidojums  Langkavi  sala  –  Singapūra,

Singapūra – Rīga. 

Lidojums

15.diena Ierašanās Rīgā.

Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā:

- 1166 EUR – viesnīca Singapūrā “Park Regis Singapore” 4*, Park room

http://www.parkregissingapore.com/ 

viesnīca Langkavi “Berjaya Langkawi” 4*, Rainforest Chalet 

http://www.berjayahotel.com/langkawi/ 

- 1277 EUR – viesnīca Singapūrā “Park Regis Singapore” 4*, Park room

http://www.parkregissingapore.com/ 

viesnīca Langkavi “The Frangipani Langkawi Resort & Spa” 4*, Garden Villa

http://www.frangipanilangkawi.com/ 

- 1663 EUR – viesnīca Singapūrā “Park Regis Singapore” 4*, Park room

http://www.parkregissingapore.com/ 

viesnīca Langkavi “Casa Del Mar” 5*, Beach Front Studio suite

http://www.casadelmar-langkawi.com/ 

*pēc individuāla pieprasījuma aprēķinām cenu arī citām viesnīcām!

Ceļojuma cenā iekļauts:

- transfēri lidosta – viesnīca – lidosta;

- 4 naktis viesnīcā Singapūrā ar brokastīm;

- 8 naktis viesnīcā Langkavi salā ar brokastīm;

- ekskursija Singapūrā pēc programmas.

Papildus izdevumi:

- lidojums Rīga – Singapūra – Langkavi sala – Rīga;

- personīgie izdevumi un dzeramnaudas;

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

- lidostas nodokļi iekšzemes avio pārlidojumiem;

- papildus ekskursijas;

- Singapūras un Malaizijas vīzas (LR nepilsoņiem).
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