
 
 

 

Āzijas Princeses – Singapūra, Malaizija    
Taizemes kruīzā ar Costa Fortuna   

 29.02. – 11.03.2020, 12 dienas, cena 2600 EUR  

Costa Fortuna ir lielisks kuģis, lai vienlaicīgi būtu Itālijā un baudītu itāļu virtuves labumus un 
skaistākās  vietas Āzijā. Nelielais, bet omulīgais, tikko pēc restaurācijas kuģis,  kas būs mūsu mājas 7 
naktis, piedāvās daudz un dažādas izklaides. Esam izvēlējušies visiem kajītes ar balkonu, lai skaistākos 
skatus un saulrietus, saullēktus varētu vērot no savas privātās teritorijas. Gards ēdiens, laba kompānija, 
saulainas dienas, siltums - lielisks veids kā izbaudīt skaistās zemes un citus labumus! 

Malaizija - viena no dienvidaustrumāzijas ekonomiski attīstītākajām valstīm ir kļuvusi par tūristu Meku 
pēdējos gados. Petronas torņi, senākie lietusmeži pasaulē, Langkavi sala, Andamana jūra, bagātā 
malajiešu folklora... Bet varbūt cilvēku smaids un sirsnība ir galvenās vērtības, kuras aicina aizvien vairāk 
tūristus uz šo zemi. 

 Singapūra ir ne tikai viena no mazākajām pasaules valstīm, bet vienlaikus arī viena no tīrākajām un 
labāk organizētajām pilsētām uz zemes virsas. Neoficiāli tā tiek dēvēta par Āzijas gastronomijas 
galvaspilsētu un šo titulu godam attaisno pat visprasīgāko gardēžu aprindās. Singapūra ir zaļa un tiek 
dēvēta arī par Āzijas dārzu pilsētu. Mazi dārziņi ar zaļojošiem kokiem ielauzušies pat debesskrāpjos - 
starp stāviem. Nerunājot nemaz par savu lietusmežu - pilnu ar putniem un pērtiķiem. 
Kaut arī Singapūra savulaik izslimoja pārspīlēto modernās arhitektūras vīrusu, tā laikus atguva veselo 
saprātu. Saprotot, ka līdz ar vecajām ēkām pazudīs arī pilsētas šarms. Pasaulē nemaz nav tik daudz 
vietu, kur atradīsiet indiešu templi blakus debesskrāpim. 

Taizeme, ar Puketu, īpaši izceļas ar tīro jūru, skaistajām klintīm, koraļļu rifiem un daudzajām 
pludmalēm. Lielu daļu salas teritorijas veido tropu meži, kas kopā ar ūdenskritumiem, parkiem un 
kokospalmu plantācijām uzbur nevainojamu atpūtas vietu. Nu laiks to visu izbaudīt! 

 1.diena. Uz siltām zemēm  

 Lidojums Rīga – Stambula 19:00 – 22:55 

 2.diena. Singapūra  

 Lidojums Stambula – Singapūra 01:55 -17:30 
 Ielidošana Singapūrā, imigrācija un transfērs uz 4* viesnīcu 
 Atpūta pēc garā ceļa  

 3.diena. Singapūra  

 Singapūras apskates ekskursija I daļa – jūs pārsteigs dažādās kultūras un sadzīve, kas raksturo 
pilsētbūvniecības agrāko domu – katrai kultūrai savs kvartāls. Merliona parks, Esplanādes teātris, 
Parlamenta nams, Kīniešu kvartāls, Suntec City uc. 

 Pēcpusdienā brīvais laiks, lai izgaršotu Singapūras garšas – te ir Āzijas labākie restorāni, tik dažādi, 
daudz iespēju šopingam…  

 Nakts 4* viesnīcā Singapūrā centrā (Orchard road)  

 4.diena. Singapūra  

 Brīva diena – katram pēc iespējām.  Iesakām izklaides Sentozas salā – ar gaisa vagoniņiem pacelties 
virs Singapūras un lieliskā panorāmas braucienā virs Singapūras līča. 



 
 

 

 Iespējams apmeklēt vienu no pasaules interesantākajiem akvārijiem, kurā pārvietojoties pa slīdošām 
grīdām nokļūsiet zemūdens pasaulē, 4 dimensiju kino Magix u.c. atrakcijas. Šeit ir iespēja arī 
vienkārši pavadīt laiku pludmalē un veldzēties Singapūras līcī 

 Transfērs uz ostu, lai iekārtotos uz COSTA FORTUNA kuģa, 7 naktis tās būs mūsu naktsmājas. 
 Uz kuģa ir restorāni, bāri, baseini, džakuzi, sporta zāle, Spa, teātris, diskotēka, bibliotēka, bērnu 

laukums u.c. Visas dienas garumā pieejama ēdināšana – brokastis, pusdienas un vakariņas, tējas 
laiks un vakara uzkodas! Katrs savai gaumei atradīs iemīļotu stūrīti, kur klausīties dzīvo mūziku vai 
baudīt glāzi vīna! 

 20:00 kuģis atiet no Singapūras ostas 

 5.diena. Kruīzā  

 Beidzot ir diena uz kuģa, kuras laikā varam mierīgi visu apskatīt, ko vēl neesam atraduši. Jo tā tik 
liekas, es visur esmu bijis… Var piedalīties piesātinātajā programmā ar animātoriem pie baseiniem, 
var mācīties dejot, var zvilnēt saules krēslā, var doties uz SPA. Un visu dienu var kaut ko ēst… Pilnīga 
LAFA! 

 6.diena. „Salamat Datang – esiet sveicināti Malaizijā” 8:00 – 20:00  

 Langkavi salu arhipelāgs sastāv no 99 saliņām, tas atrodas Malaizijas ZR. Atsaucoties uz vietējo 
folkloru, salas tulkojums ir „ērglis”. Langkavi sala ir brīnišķīga atpūtas vieta ar neskaitāmām 
pludmalēm, mistiskām alām, ūdenskritumiem. Dodamies pilnas dienas ekskursijā – lai apskatītu salu! 
Mūs sagaida izbrauciens ar laivām – Mangrovju tūrē, dosimies ar pacēlāju 708 m.v.j.l., uz otru 
augstāko salas punktu, lai priecātos par panorāmu! 3D Mākslas muzejs  pārsteigs modernās mākslas 
piekritējus 

 Atgriešanās uz kruīza kuģa 

 7.diena. Taizeme  - Puketa 7:00  

 Puketa.  Patongas pludmale. Viens no pašiem populārākajiem tūrisma rajoniem, rietumu piekrastes 
centrālajā daļā. Tā ir plaša pludmale , kas stiepjas 5 km garumā. Puketas nakts dzīve, bāri, restorāni 
un veikali ir koncentrēti Patongā. Šī dzīvā un priecīgā pludmale būs piemērota nakts dzīves, 
diskotēku, klubu un dažādu šovu piekritējiem.  Patongas ziemeļu daļas pludmales - Kamala, Surina, 
Bang Tao, Nai Jang, Mai Khao atrodas diezgan attālu no pilsētas un būs vairāk piemērotas mierīgai  
atpūtai. Iesakām doties pēc savām vēlmēm uz kādu no pludmalēm, lai palmu ēnā izbaudītu siltos 
vasaras ūdeņus! Ar taksīti uz Paradīzes pludmali?  

 Un šoreiz var paēst vakariņas uz kuģa un atkal doties naktdzīvē…  

 8.diena. Taizeme - Puketa līdz 18:00  

 Brīva diena – lai dotos sauļoties, vai par papildus samaksu dotos kādā no ekskursijām pa salu 
(makšķerēšana, niršana, izbraucieni ar laivām uz Pipi salu u.c.) 

 Atgriešanās uz kruīza kuģa 



 
 

 

 9.diena. Malaizija – Penanga 8:00 – 18:00  

 Penanga ir mūsdienīga, vienlaikus nezaudējot savas tradīcijas un vecās pasaules šarmu, kas redzams 
arī tās daudznacionālajā sastāvā un labi saglabātajā arhitektūrā. Penanga vilina viesus ne tikai ar 
savu skaisto piekrasti, bet arī brīnišķīgo virtuvi. Ne jau velti tā tiek dēvēta arī par Malaizijas ēdiena 
galvaspilsētu! Pilnas dienas ekskursijā, Habitat – 130 miljonus senie lietusmežu dārzi, vilksim labus 
apavus, lai veiktu arī Canopy walk – pastaigu pa piekaramajiem tiltiņiem, kuri atrodas vienā līmenī 
ar koku galotnēm, lai izbaudītu lietus mežus. Izbrauksim ar vietējo funikulieri, lai atkal apskatītos 
skaistākās ainavas. Džordžtauna - viena no interesantākajām un krāsainākajām Malaizijas pilsētām, 
kas savu nosaukumu ieguvusi par godu karalim Džordžam III. Džordžtaunas pilsētā iesakām izbaudīt 
street food!  

 Atgriešanās uz kuģa 

 10. diena. Malaizija – Kualalumpura 8:00 – 18:00  

 Kualalumpura – tā ir pilsēta – dārzs. Pašā pilsētas centrā līdzās „akmens džungļiem” var bez grūtībām 
atrast omulīgas vietiņas, kurās valda daba. Daudzie parki, kas ieskauj gleznaino ezeru, tika izveidoti 
pagājušā gadsimta 80. gados, un pašlaik tie ir viena no populārākajām atpūtas vietām galvaspilsētā. 
Kualalumpuras apskates ekskursija, kura 140 gadu laikā izaugusi par modernu Āzijas pilsētu ar 
mirdzošiem debesskrāpjiem, Neatkarības laukumu, Karaļa pili, Nacionālo mošeju, Dzelzceļa staciju 
ar greznām arkām. Malaizijas lepnums - Petronas dvīņu torņi - modernās Malaizijas zīmols, un 
dodamies augšā, lai visa pilsēta ir pie mūsu kājām 

 Atgriešanās uz kuģa 

 11.diena. Uz māju! 9:00  

 Atvadamies no kuģa 
 Singapūras apskates ekskursija II daļa – Dārzu pasaule –  Flower Dome un Cloud Forest apskate, 

tas ir jaunākais šedevrs, ar ko lepojas Singapūrieši! Tālāk dodamies iepazīt dažādos kvartālus – 
arābu, Mazo Indiju, Haji Lane, Bugis street u.c.,  lai vēl vairāk ieskatītos šai brīnumu zemē! Brīvais 
laiks lai nogaršotu vietējos Āzijas labumus un laiks doties uz māju!   

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Singapūra – Stambula 23:40 – 06:15 +1 

 12.diena  Lidojam… 

 Lidojums Stambula – Rīga 9:20 -11:20 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Singapūra – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg,  Turkish airlines, 
ekonomiskā klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 7 naktis  kruīza kuģī Costa Fortuna ar pilnu pansiju – brokastīm, pusdienām, vakariņām. 
Vieta divvietīgā kajītē ar balkonu. Vairākās valodās runājošs personāls. Kajīšu uzkopšana divas reizes 
dienā. Pasākumi uz kuģa (katru dienu saņemsiet informāciju par visām uz kuģa organizētajām 
aktivitātēm); Sports un atpūta: trenažieru zāle, grupu nodarbības, baseini, saunas un burbuļvannas;  

 Ostas nodevas 
 2 naktis 4* viesnīcā Singapūrā centrā ar brokastīm divvietīgā numurā  



 
 

 

 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu Malaizijā un Singapūrā 
 Ceļojuma organizēšana 
 Ieejas maksas Petronas torņos, pacēlāji, mangrovju tūre 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim un gidiem, kruīza apkalpei 
 Apdrošināšana 
 Papildus ekskursijas – Puketas salā un Singapūrā – brīvajā dienā u.c. 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
1400 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 60 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts LV pilsoņiem ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc 
atgriešanās no ceļojuma 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 600 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa  1000 EUR jāsamaksā līdz 29.06.2019. 
 Pērējā summa 1000 EUR jāsamaksā līdz 29.12.2019. 
 


