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Ekspedīcija  

  �Indoķīnas ceļos un neceļos�   
          13.12.2008. � 05./09.01.2009. 
  .     
Mar�ruts: VJETNAMA - Ho Chi Minh City- Hanoja � Halong līcis � 
Sa Pa � Fansipan virsotne � Hanoja � LAOSA - Luang Prabang �  
KAMBOD�A - Siem Reap � Angkor Wat - Phnom Penh - Phnom 
Aoral virsotne � VJETNAMA - Ho Chi Minh City -  Mekong upes 
Delta - Mui Ne kūrorts - Hoi Na apkārtne � Ho Chi Minh City. 
 

Indoķīna � pussala Āzijas dienvidaustrumu daļā. �eit atrodas tādas valstis kā Taizeme, Vjetnama, Laosa, 
Kambod�a, Malaizija. Vairākas valstis pārcietu�as da�ādus re�īmus un karus. Valstis ar raksturīgo 
austrumu kultūru, eksotisku dabu un ļoti sliktiem ceļiem. 

Vjetnama - pirmie cilvēki �eit dzīvoju�i jau pirms 300 000 gadu. Oficiāli Vjetnamas vēsture ir apmēram 
4000 gadus sena, jo tie�i tad savu valsti �eit dibināja Hung karaļu dinastija. Toreiz tās nosaukums bija 
Van Lang. Mūsdienās, izdzirdot vārdu VJETNAMA, daudziem prātā uzreiz nāk doma par amerikāņu 
iebrukumu �ajā valstī. Par spīti pagātnes liecībās, situācija Vjetnamā ir pavisam citāda. Cilvēki ir sāku�i 
skatīties uz savu valsti no citas perspektīvas, tāpēc rietumu tūristi un ceļotāji �ajā valstī ir gaidīti viesi. 

Hanoja � Vjetnamas galvaspilsēta, ir lieliska pilsēta, par kuru saka, ka �tā ar vienu kāju atrodas pagātnē, 
bet ar otru � nākotnē�. Mierīgi ezeri, koku apēnoti bulvāri, eleganti parki un seno kvartālu �arms krasi 
kontrastē ar daudzajiem motocikliem un interneta kafejnīcām. 

Halong līcis 1994. gadā tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Apmeklējot �o vietu, 
ikviens var pārliecināties, par kādiem nopelniem tas izdarīts. Smaragdzaļie ūdeņi un ap 3000 salu aizņem 
apmēram 1500 kvadrātkilometrus. �is ir iecienītākais tūristu galamērķis valsts ziemeļos un katru gadu 
piesaista tūksto�iem atpūtnieku.  

Sa Pa. Izpleties skarbajās Vjetnamas ziemeļu augstienēs, guļ viens no Āzijas vislabāk glabātajiem 
noslēpumiem � idilliska ieleja tālu prom no modernās pasaules, kur dzīves ritms nav mainījies jau 
gadsimtiem ilgi. Sa Pa pilsēta � vārti uz pasakainu pasauli, kurā mīt interesantas kalnu ciltis, kas turpina 
izvairīties no globalizācijas valgiem un tur cieņā savas interesantās gadsimtiem senās tradīcijas. 

Fan Si Pan � Vjetnamas augstākā virsotne (3143m). Pārvieto�anās pa lietusme�a slidenajām nogāzēm. 

Laosa ir valsts dienvidaustrumu Āzijā, kuru klāj biezi me�i un kuras reljefā dominē kalni. raksturīgs tropu 
klimats, kurā dominē musoni. Izteikta lietus sezona ir laika posms no maija līdz novembrim, kam seko 
sauss periods no decembra līdz aprīlim. Pēc vietējām tradīcijām, Laosā ir trīs gadalaiki (lietainais, vēsais 
un karstais). Laosā mājo tādi reti dzīvnieki kā Indoķīnas tīģeris, lielais bifelis un Āzijas zilonis. 
 
Luang Prabang ir viena no vecākajām pilsētām Laosā. �odien pilsēta ir iekļauta UNESCO mantojuma 
sarakstā � tas jau vien ir garants, ka vēsturisku un interesantu objektu tajā ir atliku likām. Pilsētas 
apkārtnē ir iespējams izbaudīt īstu piedzīvojuma gar�u, ceļojot pa mū�me�iem un vietējo cil�u ciemiem. 

    



Kambod�as ainavā dominē Tonle Sap (Lielais ezers), Bassac upju sistēma un Mekong upe, kas �ķērso 
valsti no ziemeļiem uz dienvidiem. Lielu lomu valsts ģeogrāfijā un saimniecībā spēlē Lielais ezers, kur� 
kalpo kā Mekong upes plūdu amortizators un valsts irigācijas sistēmas viens no balstiem.  

Angkor Wat ir milzīgākais tempļu komplekss visā valstī. Tas ir ļoti skaists, turklāt ļoti labi saglabājies. Tā 
apmēri un izskats ir vēl iespaidīgāks, nekā Ēģiptes piramīdām, bet mākslinieciskā izsmalcinātība � lielāka, 
nekā Tad�mahalai. Komplekss ir būvēts 12. gadsimta pirmajā pusē, un tā celtniecība karaļa Suryavarman 
II vadībā ilga 30 gadus. 

Phnom Aoral ir  Augstākā valsts virsotne Kambod�ā, kas ir 1801 metrus augsta un atrodas Kardamona 
kalnu grēdā. 

Phnom Penh ir Kambod�as karaļvalsts galvaspilsēta, kas atrodas trīs upju � Mekong, Bassac un Lielā 
ezera upes � satekā. Pēdējos četros gados pilsēta ir piedzīvojusi pārsteidzo�as pārmaiņas � biznesa centru 
un lielveikali parādās aizvien vairāk, plaukt pamazām atsāk arī tūrisma nozare. 

Ho Chi Minh ir lielākā Vjetnamas pilsēta, kā arī valsts biznesa centrs. Pati pilsēta ir enerģiska un 
daudz�ķautņaina. Ik uz soļa jūs redzēsit ielu tirgotājus, biroja darbiniekus, uzņēmējus un intensīvu 
satiksmi. 

Mui Ne pludmale atrodas 200 kilometrus uz austrumiem no Ho Chi Minh. Tā ir slavena ar savām lielajām 
smil�u kāpām, kas redzamās daudzās fotogrāfijās un videoklipos. Laba vieta relaksācijai pie jūras. 

Ceļojuma cena   USD 2400- 2700  + aviobiļete ap 850 LVL 
 
    Cenā ietilpst: 
• •       iek�zemes transporta pārbraucieni  
• •       iek�zemes lidojumi  
• •       naktsmītnes hoteļos (2*-3*), hosteļos, lod�ās divvietīgos numuros ar brokastīm 
• •    ieejas atļaujas 
• •    pilns serviss, kāpjot Fansipan un Phnom Aoral kalnos, piedzīvojumu pārgājienā Laosā 
• •    angliski runājo�i gidi 
• •      veselības apdro�inā�ana  
• •    Vjetnamas, Kambod�as un Laosas vīzas 
• •    grupas vadītāja ceļa izdevumi 
  
Cenā neietilpst: 
• •      lidostas nodevas  
• •      individuālā ēdinā�ana 
• •      individuālās ekskursijas 
• •      papildus apdro�inā�anas 
• •      individuālie izdevumi 
• •      foto un video aparatūras lieto�anas atļaujas izdevumi 
• •      guļammaisi un matrači 
 
Papildus izdevumi:  Lidostas nodevas ap 50 USD (25USD starptautiskie un 5 USD par vietējo) 

 
Pieteik�anās ceļojumam: 

• piesakoties ceļojumam nepiecie�ams aizpildīt anketu; 
• jūsu vieta tiek rezervēta pēc anketas aizpildī�anas un 300 LVL avansa iemaksas; 
• otrā samaksa 550 LVL apmērā jāiemaksā līdz 01.09.2008; 
• atliku�o samaksu ne vēlāk kā līdz 01.11.2008. 

Atteik�anās no ceļojuma: 
• atsakoties no ceļojuma līdz 2 iemaksas izdarī�anai, jūs zaudējat 300 LVL; 
• atsakoties no ceļojuma pēc otrās iemaksas izdarī�anas, jūs zaudējat 850 LVL; 
• atsakoties no ceļojuma pēc 01.11.2008, jūs zaudējat visu summu; 
• iemaksāto summu iespējams pāadresēt uz citu personu, kura vēlas doties �inī ceļojumā; 

Nepiecie�amie dokumenti: 
• ceļo�anai derīga pase uz minētajām valstīm, kas derīga vismaz 3 mēne�u pēc atgrie�anās datuma; 
• !!!! LR pilsoņa pase, kas izdota līdz 2002.gada 30. jūnijam, sākot ar 2008. gada 1. jūliju, vairs nav 

derīga ceļo�anai!!! 
 



Pēc pilnas summas summas samaksas tiek slēgts līgums ar organizatoriem.  

Pieteik�anās ceļojumam līdz 01.10.2008 
 

Ekspedīcijas organizators: 

Arnis Opmanis mob. 29545486 

Grupu vadītāji:  

Ilona Gurtlava mob. 29441369 

Kārlis Einis mob. 29216659 

Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija 

www.laca.lv 
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