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VJETNAMA, KAMBODŽA

HOŠIMINA – MEKONGAS DELTA – HOŠIMINA – SIEM RIEP – PHNOMPEŅA –

SIHANOUKVILLE – PHNOMPEŅA – HOŠIMINA 

15 dienas 

1. diena. RĪGA – MASKAVA – HOŠIMINA 
Lidojums Rīga – Maskava, Maskava – Hanoja.

Lidojums

2. diena. HOŠIMINA

08:55 ierašanās Hošiminā. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs
uz  viesnīcu.  Neliela  atpūta.  Apskates  ekskursija  pilsētā.  Apmeklēsiet
Centrālo pastu un Notre Dame katedrāli  – baznīcu 1877.gadā uzcēla
franči, un visi materiāli  tika importēti  no Francijas. Baznīca šodien ir
viens no katoļu centriem valstī, kurā strādā arī Saigonas arhibīskaps.
Katru  dienu  šeit  notiek  divi  dievkalpojumi,  bet  visvairāk  tā  tiek
apmeklēta Jaunā gada un Ziemassvētku laikā. Apskatīsiet Apvienošanās
pili,  Cho  Lon  –  ķīniešu  pilsēta,  kuru  apdzīvo  vairāk  nekā  5  miljoni
ķīniešu.  Cho Lon tika izveidota 18.gs.,  kad tika gāzta Minh dinastija
Ķīnā.  Šeit  atrodas  daudzi  veikali  un  rūpnīcas,  vienas  no
interesantākajām apskates vietām ir  Binh Tay tirgus,  Soai  Kinh Lam
materiālu tirgus.  Apmeklēsiet Thien Hau pagodu – tiek uzskatīta par
vienu no vecākajiem ķīniešu tempļiem. Templis veltīts Jūras dievietei,
kā arī citām dievībām – bagātības, labklājības u.c. Nopērkot vīraku, tiek
pielūgti dievi, lūdzot labu veselību un veiksmīgus biznesa darījumus.

Viesnīca
Hošiminā

3. diena. HOŠIMINA – MEKONGAS DELTA – HOŠIMINA 
Brokastis. Ekskursija pa Mekongas deltu. 4 stundu brauciens pa upi ar
džonku.  Pusdienās  vietējā  restorānā,  nobaudīsiet  delikatesi  –  zivs
„ziloņa  auss”.  Gida  pavadībā  augļu  plantāciju  un  tautas  amatnieku
darbnīcu apmeklējums. Atgriešanās Hošiminā.

Viesnīca
Hošiminā

4. diena. HOŠIMINA – SIEM RIEP

Brokastis.  Transfērs  uz  lidostu.  Lidojums  Hošmina  –  Siem  Riep
(Kambodža). Lidostā tikšanās ar gidu. Transfērs uz viesnīcu. 
Angkor  Wat  tempļa  apmeklējums,  kas  atrodas  uz  senās  Angkoras
dienvidu  robežas.  Tas  ir  viens  no  galvenajiem  pilsētas  apskates
objektiem,  celts  karaļa  Surjavarmana  II  valdīšanas  laikā  (1112.  —
1152.) un veltīts hinduistu dievam Višnu. Angkor Wat templis ir viena
no  lielākajām  reliģiskajām  celtnēm  pasaulē.  Pusdienas  restorānā.
Pēcpusdienā  ekskursijas  turpinājums:  dvīņu  tempļi  Thommanom  un
Chau Say Tevoda, nepabeigtais Ta Keo templis, Ta Prom klosteris, kuru
joprojām nav skāruši arheologi un restauratori.  Koki un akmeņi ir  tā
savijušies,  ka  vietām  grūti  saprast,  kas  te  bijis  agrāk  –  koks  vai
akmens. Klosteris ir viens no lielākajiem ansambļiem Angkoras tempļa,
Sra Srang un Bantei Kdei reģionā. Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas.

Viesnīca
Siem Riep

5. diena. SIEM RIEP

Brokastis.  Roluos grupas tempļu apskate: Pre  Ko, Bakong, Lolei.  Šie
tempļi celti IX gs.beigās un ir Hariharalayas, pirmās Khmeru Impērijas

Viesnīca
Siem Riep
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laika  Angkoras  galvaspilsētas,  paliekas.  Atgriešanās  Siem  Riep.  Pa
ceļam pietura  amatnieku  centrā  “Les  Artisans  d’Angkor  — Chantiers
Ecoles”. Pastaiga pa seno tirgu. Pusdienas restorānā. Varenās khmeru
impērijas  senās  galvaspilsētas  Angkor  Tom  apmeklējums:  Dienvidu
vārti,  Baion  templis,  Pimenakas  templis,  Ziloņu  terase  un  “Spitālīgā
karaļa” terase. Atgriešanās viesnīcā. 

6. diena. SIEM RIEP

Brokastis. Prea Kan klostera apmeklējums. Klosteris atrodas 2 km uz
ziemeļaustrumiem no Angkor Tom, tas ir celts XII gs. Ansamblī ir divi
tempļi  Nik  Pin  un  Ta  Som.  Tempļa  centrālais  komplekss  –  budistu,
ziemeļu un rietumu sektori veltīti Šivai un Višnam. Pusdienas restorānā.
Atgriešanās viesnīcā. Vakarā Apsaras dejas, vakariņas.

Viesnīca
Siem Riep

7. diena. SIEM RIEP

Brokastis. Izbraukuma ekskursija uz Beng Mealea templi, kas atrodas
džungļos 60 km no Siem Riep. XI gadsimta templis. Pikniks. Brauciena
turpinājums  uz  Kox  Ker  –  Khmeru  galvaspilsētu  X  gadsimtā,  karaļa
Džajavarmana  IV  valdīšanas  laikā.  Ziemeļu  mežu  kokos  slēpto  seno
tempļu  apmeklējums.  Koh  Ker  reģionā  saskaitītas  ap  1000  senās
reliģiskās celtnes. Atgriešanās viesnīcā.

Viesnīca
Siem Riep

8. diena. SIEM RIEP – PHNOMPEŅA

Brokastis. Izbraukšana uz zvejnieku ciemu Čong Khniss pie Tonle Sap
ezera. Brauciens ar tradicionālo kuģīti līdz Sangker upes deltai (1.5 h),
tālāk augšup pa straumi līdz Preak Toal ciemam. Pārsēšanās laivās un
brauciens ekskursijā pa rezervātu, kurš ir mājvieta tūkstošiem putnu.
Pusdienas  –  pikniks  rezervātā.  Brauciens  uz  Phnompeņu  (4.5  h).
Izvietošanās viesnīcā, atpūta.  Brīvais laiks.

Viesnīca 
 Phnompeņā

9. diena. PHNOMPEŅA

Brokastis.  Ekskursija  pilsētā.  Kambodžas  galvaspilsēta  Phnompeņa
atrodas Mekongas, Basaak un Tonlsapas upju satekā, un gadu laikā tā ir
spējusi saglabāt tradicionālo un koloniālo burvību. Franču villas bulvāru
koku ēnā atgādina tūristiem, ka pilsēta savulaik bijusi Dienvidaustrumu
Āzijas  dārgakmens.  Phnompeņas  apskates  ekskursija:  Nacionālais
muzejs,  Karaļpils,  Sudraba  Pagoda,  Vat  Pnom.  Apmeklēsiet  karaļa
Norodomoma 1866.gadā celto Karaļpili, kura atrodas Mekongas krastā.
Sudraba pagodas apmeklējums. Sudraba pagoda jeb Smaragda Budas
pagoda atrodas Karaļpils ansamblī.  Interjers izlikts ar 5000 sudraba
plāksnēm un pagodas centrā atrodas smaragda Budas statuja, veidota
no  kristāliem.  Sienas  klātas  freskām,  kurās  attēlotas  epizodes  no
khmeru  vēstures.  Līdzās  Karaļpilij  esošais  Kambodžas  Nacionālais
muzejs  piedāvā  pārsteidzošu  senās  khmeru  mākslas  priekšmetu
kolekciju.  Muzejs  ir  arī  ievērojama  Kambodžas  sikspārņu  kolonijas
mājvieta.  Sikspārņus  var  vērot  vakarā,  sākoties  krēslai.  Vatpnom
Pagodas apmeklējums. Vatpnom Pagodas vēsture stāsta, ka 1372.gadā
lēdija Penh atklāja četras Budas statujas. Viņa nolēma izveidot pauguru
(phnom),  kas  šobrīd  ir  Vatpnom  atrašanās  vieta,  un  tā  virsotnē

Viesnīca 
 Phnompeņā
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uzbūvēja nelielu templi (wat), kurā izvietoja statujas. Rezultātā apvidu
sāka dēvēt par Phnom Penh. Transfērs uz viesnīcu.

10. diena. PHNOMPEŅA – SIHANOUKVILLA

Brokastis. Brauciens uz Sihanoukville (4 h). Baudiet silto jūru un sauli!
Veltiet  laiku  makšķerēšanai,  vizinieties  ar  ziloņiem.  Peldes,  niršana,
snorkelēšana...  Vakarā  iesakām  baudīt  jūras  veltes  kādā  no
restorāniem, kas atrodas pašā jūras krastā.

Viesnīca 
Sihanoukvillā

11. – 13.
diena.

SIHANOUKVILLA

Brokastis. Baudiet silto jūru un sauli!
Viesnīca 

Sihanoukvillā

14. diena SIHANOUKVILLA – PHNOMPEŅA – HOŠIMINA

Brokastis.  Brauciens  uz  Phnompeņu (4.5  h).  Lidojums Phnompeņa –
Hošimina. Transfērs uz viesnīcu. Nakts Hošiminā.

Viesnīca 
Hošiminā

 

15. diena. HOŠIMINA – MASKAVA – RĪGA

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Hošmina – Maskava, Maskava
– Rīga.

Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga 
no braucēju skaita grupā.

Ieteicamās viesnīcas:

Hošiminā “Norfolk” 3+* http://www.norfolkgroup.com/properties/4/Norfolk%20Hotel.html vai 
“Kimdo Royal”, Royal Deluxe room http://www.kimdohotel.com/ 
Siem Riep - “Angkor Paradise” 3+* http://www.angkorparadise.net/ 
Sihanoukvillā - “The Secret Garden at Otres Beach Hotel” 3+* http://www.secretgardenotres.com/ 
vai “The Independence Hotel” 4* http://www.independencehotel.net/  

Ceļojuma cenā  iekļauts:
- nakšņošana minētajās viesnīcās ar brokastīm;
- firmas pārstāvja sagaidīšanas pakalpojumi lidostā;
- ekskursijas, kas minētas programmā ar krievu/angļu valodā runājošu gidu;
- ieejas biļetes;
- kruīzs pa Mekongas deltu;
- transfēri pēc programmas;
- lidojumi Hanoja – Siem Riep, Pnompeņa – Hošimina.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
- Vjetnamas vīza (vai ielidojot lidostā Hanojā);
- lidojums Rīga – Maskava – Hanoja; Hošimina – Maskava – Rīga;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi, dzeramnaudas.
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