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Ceļojums uz Bali 
 

Indonēzijas arhipelāga viena no pazīstamākajām salām – Bali. Ap šo salu vijas daudz dažādu 

leģendu un stāstu. Vietējie iedzīvotāji ir hinduisti, kas lielā mērā nosaka atmosfēru. Visapkārt 

daudz tempļu, svētvietu, vīraka, mazo ziedojumu groziņu un miers. Sala ir ļoti dažāda, katrā salas 

pusē ir savādākas dabas ainavas. Viena no skaistākajām un zaļākajām salas daļām ir salas vidiene, 

kur tek upes, audzē rīsus un kafiju, vietējie iedzīvotāji dodas savās ikdienas gaitās un pērtiķus var 

sastapt ik uz soļa. Piekrastēs ir dažādi kūrorti un pilsētiņas. Ir klusākas un skaļākas vietas, 

mierīgāks un viļņaināks okeāns.  
 

 
Ceļojuma datumi: 16.11. – 28.11.2019 

5 naktis viesnīcā Sunti Ubud resort & villa 3* 

http://www.thegrandsunti.com/ 

6 naktis viesnīcā Sindhu Mertha suite 3* 

http://www.sindhumertha.com/suite/index.html 

 

Ceļojuma cena 1138 EUR personai 
 
 
Cenā iekļauts: 

 

• Lidojums  
• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža  
• transfērs: lidosta – viesnīca – viesnīca - lidosta  
• standarta numuriņš ar skatu uz dārzu  
• ēdināšana brokastis  
• programmā minētās ekskursijas ar angliski runājošu gidu un pusdienām 

 

Papildus: 

 

• Ceļojuma apdrošināšana  
• Papildus ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas)  
• Personīgie izdevumi 

 
 
 
 



Lidojums: 
 

  1  TK1776  16NOV Riga - Stambula     1900 2255    

  2  TK 066   17NOV Stambula - Bali  0120 1930    

  3  TK 067    28NOV Bali - Stambula   2100 0525+1  

  4  TK1757   29NOV Stambula - Riga  0920 1120    

 
 
16.11.Izlidošana no Rīgas. 

 

17.11. Ielidošana Denpasaras lidostā, kur Jūs sagaidīs un aizvedīs uz viesnīcu. 

Pirmās 5 naktis Bali vidienē, Ubudas apkārtnē, viesnīcā pie  upes, ar brīnišķigu skatu uz apkārti. No šejienes 

būs ērti arī doties tālākminētajās ekskursijās. Ubuda ir Bali salas jaukākā un kolorītākā vieta. Tai apkārt ir 

rīsu terases,  upi ieskauj ūdenskritumi un klintis.  

 

17.11. – 22.11. viesnīca Sunti Ubud resort & villa 3* numurs ar brokastīm 

 

18.11. Pirmajā dienā atpūta pēc garā lidojuma, apkārtnes iepazīšana, pastagas pa Ubudas pilsētiņu, Pērtiķu 

parka apmeklējums, pastaigas pa apkārtējām rīsu terasēm. 

 

19.11. Ekskursija_Raftings pa Ajungas upi. 

Pēc brokastīm Jums atbrauks pakaļ uz viesnīcu un dosieties uz raftinga sākumpunktu pie Ajungas ups stāvā 

kasta. Profesionāla instruktora pavadībā ar gumijas laivu ibaudīsiet šis skaistās upes stāvos krastus, džungļus 

un ūdesnkritumus visapkārt. Būs pieturas punkts, lai izpeldētos upē, pafotografētu un tad dotos tālāk pa 

jautrajām upes krācēm.Atbraucot galapunktā, pēc karstas dušas un slapjo drēbju pārģērbšanas būs gardas 

pusdienas restorāna terasē. Pēc pusdienām jūs atvedīs atpakaļ uz viesnīcu. 

 

 20.11. – 21.11.. Brīva diena - iepirkšanās, Ubudaspils apmeklējums, vakarā varu ieteikt aizbraukt uz 

Ubudas centru uz Deju un mūzikas izrādi - kas ir tāds kā nacionālais eposs Indonēzijā. Iespējams viesnīcā 

pasūtīt auto ar šoferi par 35-50 usd dienā un doties izbraucienos. 

 

22.11. Ekskursija uz  vulkānu un transfērs uz piekrastes viesnīcu Seminjakā. 

Pēc brokastīm Jums atbrauks pakaļ u viesnīcu un Jūs dosieties Batubulan ciematu, kur Jūs redzēsiet Barong 

un Keris deju priekšnesumus. Pēc tam apmeklēsiet Celuk ciematu, kas ir pazīstams ar saviem rokdarbu 

meistariem, kas darina izstrādājumus no sudraba, auž mežģīnes, darina kokgrebumus un glezno. Tālāk 

dosieties uz Tampak Siring kur atrodas svētā avota templis Tirta Empul. Pēc tam, pa ceļam uz Kintamani 

vulkāna pakāji  apmeklēsiet kafijas plantācijas. Vulkāna pakājē būs laiks papusdienot, vērojot  iespaidīgo 

Batur virsotni un Batur ezeru tā piekājē. Atgriežoties pa ceļam uz Ubudu, pastaiga pa rīsu terasi. 

Pēcpusdienā nokļūsiet viesnīcā Seminjakas piekrastē. 

 

22.11. – 28.11. viesnīca Sindhu Mertha suit 3* numurs ar brokastīm. 

Ja vēlēsieties - arī šajos datumos ieplānosim kādas ekskursijas, vai arī ar īrētu auto ar šoferi varat doties uz 

Safari parku, putnu parku, orhideju dārzu, pludmales klubiem, paradīzes pludmali. Ja vēlēsieties snorkelēt, 

ieteikšu labākās vietas un iespējas. 

 

28.11. Norādītajā laikā Jums atbrauks pakaļ privātais transfērs un aizvedīs uz lidostu. Lidojums uz Rīgu.  
 

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

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 

mailto:aija.daudze@balt-go.lv


 
 

 

 
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 

 16.10.2019 

800.00 EUR 338.00 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 50% no ceļazīmes summas, 59–0 dienas – 
100% no ceļazīmes summas.  
 
 
 
 
 

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

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

