Vjetnamas un Kambodžas esence
07.11. - 21.11.2015. 15 dienas, cena – 2450 EUR
Reģionam, kas vēsturiski tiek dēvēts par Indoķīnu, ir sena un dramatiska vēsture. Pēc
uzvarētiem kariem ar kolonistiem un asiņainiem eksperimentiem ar komunismu Vjetnama un
Kambodža beidzot ir kļuvušas atvērtas pasaulei. Turklāt vēsture te nav aizmirsta – vai tie būtu
joprojām godā turētie antīkie tempļi vai šaušalīgā Vjetnamas kara vietas .
Vjetnama mūs pārsteidz ar neaprakstāmu dažādību dabā, te ir gan augsti kalni un sulīgas salātu
zaļas rīsu terases ziemeļos, gan lietus meži, gan bagātīga tropu daba un sniegbaltas smilšu
pludmales dienvidos.
Pretmeti un kontrasti mūs sagaida ik uz soļa – lauku ciemu miers, rīsu laukos strādājošās
zemnieces tradicionālajās konusveida cepurītēs un tam pretī motorolleru rēkoņa haotiskajās
pilsētu ielās , kur norisinās visi galvenie notikumi īstena vjetnamieša dzīvē.
Uz ielas notiek viss, gan tirdzniecība, gan ēst gatavošana, gan pati ēšana, gan dzīvošana, gan
bērnu audzināšana un ģimenes saieti, pat kāzas! Arī Vjetnamas virtuvē tas pats! Smalks un patiesi
gards pilsētas restorānu piedāvājums mijas ar vietējos ciema restorānos piedāvāto kobru –
Vjetnamas vīrišķības simbolu vai grilētu suņa gaļu!! Un bez rīsu šņabja te neiztikt!
Arī Kambodža gandrīz pēc 25 gadu izolācijas tikai pamazām atklāj pasaulei savus noslēpumus.
Gluži kā magnēts senā pilsēta Ankora, kuru pēc tās varenības norieta slēpa džungļu biezokņi, ik
gadu pievilina vairāk kā miljons tūristu, kopš 19 gs. beigās „Zudušo pilsētu” no jauna atklāja franču
dabas zinātnieks Henri Mouhat.
Pārmērības un kontrasti, vesela sajūtu gamma šai valstī mums garantēta! Greznas villas mijas
ar pussagruvušiem koka šķūņiem, kurā dzīvo vietējie. Rolleri, kas apkrauti ar visdažādāko preci
traucas cauri pilsētas ielām un ceļmalas benzīntanki, kuros degvielu tirgo burkās. Un tam visam
pretī – zelts un sudrabs, zīds un visuredzošā akmens Budas acs.

1.diena
 Tikšanās Rīgas lidostā.
 Lidojums Rīga – Šeremetjeva (Maskava) . Šeremetjeva – Hanoja.
2.diena
 Agri no rīta ielidojam Hanojā, transfērs un viesnīcu un laiks atpūtai.
 Senā Indoķīnas galvaspilsēta ar vairāk kā 1000gadus senu vēsturi – Hanoja. Senie tempļi, franču
laika lepnās villas un plašās avēnijas, sociālisma laika arhitektūras zīmes, neskaitāmas ielu
bodītes, saloni un kafejnīcas, krāsainie papīra lukturi, motorolleru dunoņa, trokšņu un krāsu
juceklis padara šo pilsētu tik kolorītu un daudzšķautņainu.
 Pēcpusdienā dosimies ar tradicionālajām vjetnamiešu rikšām senajos pilsētas kvartālos – Ngoc
Son Templis, 36 ieliņa – pilsētas kolorītākā iela.
 Vakarā baudīsim ūdens leļļu teātra izrādi, kas ir unikāla Vjetnamas kultūras tradīcija.
1
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv

 Nakts 3* viesnīcā Hanojā.
3.diena
 Pilsētas apskates ekskursija – Tautas tēva Hošimina mauzolejs un rezidence, One Pillar pagoda
un Quan Thanh templis, pirmā Vjetnamas universitāte – Literatūras templis.
 Hoa lo cietums ar interesantiem ,bet ne vienmēr patīkamiem stāstiem.
 Brīvais laiks pusdienām un brīvsolim pilsētā.
 •Vakarā dodamies uz nakts vilcienu, kas aizvedīs mūs uz Vjetnamas ziemeļu daļu. Izvietošanās
4-vietīgās kajītēs, nakts vilcienā. (par papildus samaksu iespēja rezervēt 2-vietīgas kajītes).
4.diena
 Tonkinas Alpu pakājē netālu no Ķīnas robežas paslēpusies franču koloniālā laika pērle Sapa.
Neticami gleznaina pilsēta, ko dēvē arī par „mākoņu pilsētu”, slavena ar rīsu terasēm, sulīgu
veģetāciju, daudzām etniskām kalnu ciltīm, kas joprojām vēl piekopj savdabīgas senās tradīcijas
un ļoti vienkāršu dzīvesveidu gadu simtu garumā.
 Pārgājiens Muong Hoa ielejā, ko dēvē par skaistāko rīsa lauku Āzijā. Melno hmongu ciems –
viena no mazākajām etniskajām minoritātēm.
 Pusdienu pikniks pie upes. Viesosimies pie Dzay cilts, iepazīt viņu dzīvesveidu un tradīcijas.
 Nakts viesnīcā Sapā.
5.diena
 Dodamies iepazīt rosīgo atmosfēru kādā no Lao Cai vietējiem tirgiem. Tirgus ir centrālais
notikums šo cilvēku dzīvē. Tirgus ir vieta, kur iepirkties, socializēties, izklaidēties, paēst
pusdienas tirgus restorānā. Tirgus ir arī vieta, kur satikt otru pusīti. Šī atmosfēra arī mums ir
jāizbauda un kaut kas no tā visa tiks arī mums!
 Pusdienas vietējā restorānā.
 Transfērs uz nakts vilcienu Lao Cai – Hanoja.
 Nakts vilcienā.
6.diena
 Brokastis vietējā restorānā Hanojā.
 Transfērs uz Halongas līci – vienu no pasaules brīnumiem, kas iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā sava nepārspējamā dabas skaistuma dēļ. Smaragdzaļajos ūdeņos paceļas
vairāk kā 1600 kaļķakmens klinšu saliņu. Leģendas stāsta, ka tās radījuši pūķi, izspļaujot nefrītu
un citus dārgakmeņus.
 Kāpsim uz tradicionālās laivas džonkas klāja, lai iepazītu šo skaistāko Vjetnamas dabas
veidojumu tuvplānā.
 Jūras velšu pusdienas uz džonkas klāja.
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 Līča salās ir arī daudz grotu ,kuras nosētas ar stalaktītiem un stalagmītiem un kurās labi
atbalsojas skaņa. Dosimies kādā no tām, baudīsim peldes (ja laika apstākļi būs labvēlīgi),
vērosim saulrietu, izmēģināsim roku kalmāru makšķerēšanā.
 Vakariņas un nakts uz laivas klāja.
7.diena
 Baudām ainavas Halongas līcī, piestājot kādās vēl neiepazītās salās un līcīšos. Neliels brančs,
pirms pametam džonku un pietauvojamies krastā.
 Transfērs uz lidostu, lidojums Hanoja – Hošimina.
 Nakts viesnīcā Hošiminā.
8.diena
 Hošiminas apskates ekskursija. Hošimina – ‘”Āzijas Parīze”, kur daudzas senās ēkas būvējuši
Parīzes arhitekti. Kosmopolītiskā mūsdienu Saigona ir kļuvusi par „buma pilsētu” – par pilsētu
ar straujāko saimniecisko izaugsmi, nozīmīgāko ostu un rekordu pieauguma tempiem tūrisma
jomā.
 Notre Dame katedrāle un Centrālā pasta ēka – arhitekta Eifeļa gara darbs, Neatkarības pils un
Kara seku muzejs – tie būs mūsu pieturas punkti.
 Pēcpusdienā – brīvais laiks Hošiminā pēc saviem ieskatiem.
 Par papildus samaksu piedāvājam iespēju, tiem kas vēlas doties ½ dienas ekskursijā uz Cu Chi
tuneļiem. Cu chi ir 200km garš tuneļu tīkls zem zemes, kas būvēts 25 gadus, cīnoties pret
frančiem.
 Nakts viesnīcā Hošiminā
9.diena
 Transfērs uz lidostu. Lidojums uz Kambodžu (Hošimina – Siem Reap). Nelielā, taču dzīvi kūsājošā
Kambodžas pilsētiņa Siemreapa ir vārti uz Kambodžas leģendārāko tūrisma objektu, vienu no
septiņiem pasaules brīnumiem - 12. gadsimta tempļu pilsētu Ankoru. Khmeru civilizācijas piecu
zelta gadsimtu citadeli.
 Transfērs uz viesnīcu un brīvais laiks pēc saviem ieskatiem. Par papildus samaksu – iespēja
iepazīt Siem Reap pilsētu gida pavadībā.
 Nakts viesnīcā Siem Reap.
10.diena
 Dienvidaustrumāzijas džungļos, drupās sagruvusi, guļ pilsēta, kurā atrodas pasaulē lielākā
reliģiskā kulta celtne. Pirms 1000 gadiem Ankora bija khmeru impērijas centrs. Kaut arī khmeru
impērija jau sen ir pazudusi no zemes virsas, tās kādreizējā metropole ļauj sajust seno dievu
varenību. Ankorvata tempļa torņi, veidoti kā lotosa ziedu pumpuri, vairāk nekā 8.gs. vēl arvien
pasakaini paceļas virs Kambodžas džungļu biezokņiem.
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 Džungļos paslēptie Ankoras tempļu un valdnieku rezidences komplekss ar Ziloņu un Lepras
karaļa terasēm un iespaidīgo Bayon templi, no kura 54 vertikālajiem torņiem uz visām četrām
debess pusēm raugās milzīgas Budas galvas, džungļos pilnīgi ieaugušai Ta Prohm templis.
Ekskursija ar vietējo gidu.
 Pusdienas vietējā restorānā.
 Nakts viesnīcā.
11.diena
 Dosimies piedzīvojumā Tonle Sap ezera krastos, kas ir lielākais saldūdens ezers Dienvidāzijā un
lielākais saldūdens palieņu pasaulē. Tas dod dzīvību un iztikšanu tūkstošiem vietējo cilvēku, kas
izveidojuši tā krastos peldošos ciemus. Te var redzēt gan peldošas skolas un klosterus, gan
peldošas cūku un krokodilu fermas – un tas viss uz ūdens!!
 Pusdienas vietējā restorānā.
 Transfērs uz lidostu . Lidojums Sien Reap – Hošimina.
 Transfērs uz kūrortu Phan Thiet.
 Vakariņas. Nakts viesnīcā Phan Thiet.
12.-13.diena
 Phan Thiet kūrorts Dienvidķīnas jūras krastā, kas no vienkārša zvejnieku ciema izaudzis par
populāru atpūtas cienītāju galamērķi. Esam pelnījuši atpūtu un tur mūs sagaida sniegbaltas
smilšu pludmales, smaragdzaļais jūras ūdens un dienvidu vējos šūpojošās kokosa palmas! Te
varēsim baudīt nesteidzīgu atpūtu peldoties, sauļojoties, iepirkt pērles pie vietējām rotu
darinātājām jūras krastā un palutināt sevi ar gardu jūras velšu maltīti vietējos restorānos.
 Brīva diena atpūtai.
 Nakts viesnīcā.
14.diena
 Brīvs rīts pie jūras.
 Transfērs uz Hošiminu.
 Pirms atvadāmies, aicinām izbaudīt pilsētu nakts ugunīs ar skatu no līča kruīzā pa Saigonas līci
ar vakariņām un izklaidējošu programmu (par papildus samaksu).
 Nakts viesnīcā Hošiminā.
15.diena
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Hošimina – Šeremetjeva - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Šeremetjeva - Hanoja, Hošimina – Šeremetjeva – Rīga
 Iekšējie pārlidojumi
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 Vietējo gidu pakalpojumi krievu valodā
 Ceļojuma programmā minēto objektu ieejas maksas un ēdienreizes, izņemot tos objektus un
ekskursijas, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu pēc izvēles
 Brauciens ar komfortablu vietējo transportu
 Dzīvošana 3* viesnīcās divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm
 Grupas vadītāja pakalpojumi
 Ceļojuma organizācija
 Vjetnamas ielūguma nokārtošana
Papildus izdevumi:









Personīgie izdevumi
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.
Vjetnamas un Kambodžas vīzas ~75 USD
Dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem
VIP kabīne vilcienā – 85 USD
Cu Chi tuneļi (cenā arī pusdienas) – 30 USD
Siem Riep ½ dienas ekskursija – 20 USD
Bonsai kruīzs pa Saigonas līci ar vakariņām un priekšnesumiem ~ 40 USD

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 18 personas. Ja 30 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 ir nepieciešama derīga pase . Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc
atgriešanās no ceļojuma.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 380 USD.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 700 EUR jāsamaksā 5.06.2015, dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 21.09.2015. dienas pirms brauciena
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