
 
 

 

 

 
Lielais Vjetnamas ceļojums 

26.11.- 08.12.2019 

1799 EUR par personu dzīvojot divatā 

1. diena Lidojums Rīga-Stambula plkst. 19:00-22:55  

2. diena Ierašanās Hošiminā 

Lidojums Stambula-Hošimina plkst. 02:25. Ierašanās Hošiminas lidostā plkst. 17:10. Pasu un muitas kontrole. 

Tikšanās ar pārstāvi, transfērs uz Le Duy Grand 3* /Deluxe/ vai citu līdzīga līmeņa viesnīcu.  

  

3. diena Mekongas tūre (brokastis, pusdienas) 

Vienas dienas ekskursija uz Mekongas deltu. Brauciens ar kuteri pa Mekongas upi, salas apmeklējums, kur 

varēsiet nobaudīt eksotiskus augļus, brauciens Vjetnamas zirgu vilktos ratos, vietējās dzīves un amatnieku 

ražojumu iepazīšana: konfekšu izgatavošanas process no kokosriekstiem, medus, rīsu plāceņi, suvenīru 

izstrādājumi no kokosriekstu koka. Brauciens ar ķīniešu buru laivu džonku pa Mekongas kanāliem. Pusdienas, 

gatavotas no vietējās delikateses – „ziloņa auss” zivs. Pēc pusdienām apmeklēsiet atpūtas vietu, kur varēsiet 

pagaršot vietējo dzērienu no kokosriekstu ūdens. Atgriešanās Hošiminā. 

  

4. diena Hošimina-Hanoja (brokastis) 

Pēcpusdienā Hošiminas (Saigonas) pilsētas apskates ekskursija, kurā apmeklēsiet Centrālo pasta nodaļu un 

katedrāli Notre Dame de Saigon, Atkalapvienošanās pili, kā arī redzēsiet Cho Lon – ķīniešu pilsētu ar Thien 

Hau pagodu. Varēsiet apmeklēt lakas izstrādājumu fabriku vai iepirkties Ben Thanh centrālajā tirgū. Transfērs 

uz lidostu izlidošanai uz Hanoju. Pēc lidojuma – pasu un muitas kontrole. Tikšanās ar pārstāvi, transfērs uz 

Flower 3*/ Superior/ vai citu līdzīga līmeņa viesnīcu.  

Hanoja – tūkstošgadu sena Vjetnamas galvaspilsēta ar mierīgiem ezeriem, franču stila ēkām, senlaicīgiem 

kvartāliem, bulvāriem, krāšņiem tempļiem un pagodām. 

  

5. diena Hanoja – Halonga – Халонг – Sajūsmas ala (Sing Sot) vai Debesu pils (Thien Kung) (brokastis, 

pusdienas, vakariņas) 

7.45 – 8.15 Sagaidīšana viesnīcā un transfērs ar gidu uz Halongas pilsētu.  

10.00 Īsa pietura, 20 min. 

12.00 Ierašanās kuģīšu piestātnē.  

12.15 Iekārtošanās 3* kuģītī. Sagaidīšanas dzēriens uz klāja.  

12.30 Halongas līča apmeklējums, iekārtošanās kajītēs. 

13.00 - 14.00 Pusdienas – vjetnamiešu ēdieni.  

14.30 Sajūsmas alas apmeklējums (Sing Sot) vai Debesu pils (Thien Kung). Pastaiga alā, ap 45 min.  

16.00 Brīvais laiks uz klāja, peldēšanās pludmalē.  

19.00 – 20.00 Vakariņas – vjetnamiešu ēdieni.  Nakts uz kuģa. 

  

 

22571221  

 

aija.daudze@balt-go.lv 



6. diena Titov sala – Hanoja - Sapa (brokastis, pusdienas) 

6.00 Līča vērošana saullēktā.  

7.15 Brokastis. 

08.00 Titov salas apmeklējums. Halongas līča apskate, atpūta vai pelde uz salas.  

9.30 Atgriešanās uz kuģa. Iekārtošanās kajītēs. Atpūta vai sauļošanās.  

10.45 Pusdienu ēdiena izvēle klāja ēdnīcā. Cits variants: pusdienas restorānā līdzās ostai. Ceļš uz Hanoju. 

  

7. diena Hanoja – Hošimina (brokastis) 

Apskates ekskursija Hanojā.  

Tūkstošgadu senā Hanoja – Vjetnamas galvaspilsēta un sirds. Pašā Hanojas centrā apmeklēsiet Literatūras 

templi – pirmo vjetnamiešu universitāti un Pagodu uz viena staba (Chùa Một Cột) – arhitektūras ziņā unikāla 

pagoda, kura tika uzcelta imperatora Lī Thaņ Tonga valdīšanas laikā (1028 -1054). Pēc 5 minūšu gājiena no šīs 

pagodas nokļūsiet Ba Dinh laukumā, kur atrodas pirmā Vjetnamas prezidenta Ho Chi Minh mauzolejs. Pēc tam 

apmeklēsiet Čan Vo templi – vienu no vissvētākajiem Hanojas tempļiem, kā arī pašu plašāko Hanojas ezeru – 

Rietumu ezeru ar tā gleznainajiem krastiem, kuros kādreiz bija izvietots kūrorts – atpūtās un pastaigājās 

vjetnamiešu karaļi. Visbeidzot rikšā vai mini autobusā apmeklēsiet slaveno Seno kvartālu, varēsiet veikt 

interesantus pirkumus tā dzīvajās ieliņās, no kurām katra ir slavena ar saviem īpašajiem izstrādājumiem. Pēc 

ekskursijas – transfērs uz lidostu, izlidošana uz Hošiminu. Tikšanās ar šoferi, kas nogādās uz Fanthietu, Mui Ne 

kūrortu. Iekārtošanās Ocean Star 4*/  Superior  vai citā līdzīga līmeņa viesnīcā, brīvais laiks.  

  

8. diena - 11. diena Atpūta pludmalē, Fanthietā (Mui Ne) (brokastis) 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks, atpūta pludmalē (pie gida var iegādāties ekskursijas). 

  

12. diena Fanthieta – Hošimina, izlidošana 

Brokastis. Transfērs uz Hošiminas lidostu. Lidojums Hošimina-Stambula plkst.21:30.  

13. diena Ierašanās Stambulā plkst. 04:35. Lidojums Stambula-Rīga plkst. 09:20 - 11:20.  
  

Cenā iekļauts: 
- aviobiļetes Rīga-Hošimina-Rīga (Turkish Airlines caur Stambulu), kopējā bagāža 30 kg un 8 kg rokas bagāža 

lidmašīnas salonā, ēdināšana lidojuma laikā;  
- iekšējie lidojumi Hošimina-Hanoja-Hošimina kopējā bagāža 20 kg un 5 kg rokas bagāža lidmašīnas salonā 
- visi transfēri programmas ietvaros; 
- programmā norādītās ekskursijas krieviski runājoša vietējā gida pavadībā; 
- dzīvošana viesnīcās ar brokastīm un visas pusdienas - vakariņas kas norādītas programmā.  

 
Cenā nav iekļauts: 

- Vjetnamas vīza:  
- LV pilsoņiem tiek kārtots ielūgums pirms brauciena, nepieciešama pases kopija - 25 EUR un 25 USD ir jāmaksa 

lidostā, ierašanās brīdī, uzrādot pasi, kas derīga vēl 6 mēnešus pēc atgriešanās Latvijā, 2 krāsainas foto 4 x 6 cm 
un aizpildīta anketa; 
LV nepilsoņiem 100 EUR  (noformēšana aizņem ~ 14 dienas). Vīzas saņemšanai nepieciešama pase, kas derīga 
vēl 6 mēnešus pēc atgriešanās Latvijā, 1 foto 3.5 x 4.5 un aizpildīta anketa (to saņemsiet aģentūrā); 

- Visas pusdienas un vakariņas, ja tās nav norādītas programmā, medicīniskā apdrošināšana, personīgie 
izdevumi, dzeramnaudas, u.tt.  

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

 

 

 

 
 

Pirmā iemaksa 

 

  Pilna apmaksa līdz 

26.11.2019 

 

360.00 EUR   1439.00 EUR 

    
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 30% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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