
Šī ceļojuma programma ir izstrādāta, lai jūs iepazītos 
ar Ķīnas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem objektiem un 
tās virtuvi, kā arī izbaudītu šīs valsts unikālo dabu un 
vēlētos tajā atgriezties vēl neskaitāmas reizes.

Atvaļinājumu eksperti

ATKLĀJIET ĪSTO ĶĪNU

PEKINA — SIAŅA —
NAŅDZJINA — ŠANHAJA

Izbraukšana no Rīgas. Lidojums no Rīgas uz Pekinu 

ar vienu pārsēšanos.

CEĻOJUMU PROGRAMMA

1. diena
Rīga — PEKINA

Pusdienas un vakariņas

Pēc ierašanās Pekinā un formalitāšu nokārtošanas jūs aizvedīs uz 

viesnīcu, kur varēsiet iekārtoties un atpūsties. Otrajā dienas pusē 

iepazīsieties ar Pekinu — dosieties braucienā ar rikšu, apmeklēsiet 

senākos arhitektūras pieminekļus un uzzināsiet par pilsētas vēsturi. 

Vakarā noskatīsieties Kung Fu izrādi.

Vakariņas un uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

2. diena PEKINA

Brokastis, pusdienas un vakariņas

Pēc brokastīm viesnīcā dosieties uz Lielo Ķīnas mūri, kas ir 

vairāk nekā 8000 km garš. Tur pavadīsiet aptuveni 3-4 

stundas, apbrīnojot aizraujošos skatus un kāpjot pa daudzajiem 

mūra pakāpieniem. Atceļā uz viesnīcu brauksiet garām Pekinas 

Olimpiskajam ciematam. 
Vakariņas un uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

3. diena PEKINA —
JINSHANLING — PEKINA

Brokastis, pusdienas un vakariņas

Pēc brokastīm viesnīcā dosieties uz Tjaņaņmeņas laukumu. Šis 40 

ha lielais laukums ir vislielākā šāda veida struktūra visā pasaulē. 

Vēlāk apmeklēsiet pasaules lielāko pils kompleksu un Aizliegto 

pilsētu, kas ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts. Pēcpusdienā 

ar ātrgaitas vilcienu dosieties uz SIAŅU.

Uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

4. diena PEKINA — SIAŅA

Brokastis, pusdienas un vakariņas

Pēc brokastīm apmeklēsiet pasaules lielāko brīnumu — Siaņas 

slaveno Terakotas armiju, kas sargā imperatora Ciņa mauzoleju. Šī 

armija sastāv no vairāk nekā 7000 pilna izmēra kareivju un zirgu 

figūrām. Tangbo Mākslas muzeja personāls jūs arī iepazīstinās ar 

ķīniešu alfabētu un mācīs kaligrāfijas mākslu. Pēc Terakotas armijas 

apmeklējuma un pirmajām ķīniešu valodas stundām sēdīsieties uz 

velosipēda un dosieties uz Lielo Savvaļas Zoss pagodu un Šeņsi 

Vēstures muzeju.

Uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

5. diena SIAŅA

Brokastis, pusdienas un vakariņas

Pēc brokastīm dosieties uz staciju, lai kāptu ātrgaitas vilcienā uz 

Naņdzjinu. Pēc ierašanās jūs aizvedīs uz viesnīcu. Pēcpusdienā 

dosieties ekskursijā pa Naņdzjinu, kurā ir ietverta Naņdzjinas 

pilsētas mūra, Konfūcija tempļa un Ming Xiaoling mauzoleja 

apskate.

Uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

6. diena SIAŅA — NAŅDZJINA

Brokastis

Pēc brokastīm paši dosieties uz Bosch rūpnīcu, kur uzzināsiet par 

progresīvām tehnoloģijām, moderniem ražošanas procesiem un 

jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

Uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

7. diena NAŅDZJINA

Brokastis, pusdienas un vakariņas

Pēc brokastīm dosieties uz dzelzceļa staciju. Ar ātrgaitas vilcienu 

brauksiet no Naņdzjinas uz Šanhaju. Šeit baudīsiet pusdienas un 

apmeklēsiet Šanhajas vecpilsētu, kur apskatīsiet pilsētas slavenāko 

pagodu — Nefrīta Budas templi. Jūs apmeklēsiet arī Ju dārzu, kas 

ietver 40 atsevišķas kompozīcijas, kuras nemanāmi saplūst vienotā 

tēlā atbilstīgi principam “Viens solis atklāj daļu skaistā, katrs solis 

ved uz visu skaisto”.

Uzturēšanās četrzvaigžņu viesnīcā.

8. diena NAŅDZJINA — ŠANHAJA

Brokastis

Pēc brokastīm apmeklēsiet Bosch rūpnīcu Šanhajā, kur turpināsiet 

iepazīšanos ar progresīvajām tehnoloģijām. Šī diena būs veltīta 

pieredzes iegūšanai no ražotājiem. Uzturēšanās četrzvaigžņu 

viesnīcā.

9. diena ŠANHAJA

Brokastis

Pēc brokastīm dosieties uz lidostu. Lidojums no Šanhajas uz Rīgu ar 

vienu pārsēšanos.

10. diena ŠANHAJA

Atgriešanās Latvijā.

11. diena Rīga

Ceļojuma cenā ir iekļauts:

• lidojums ekonomiskajā klasē: Rīga — Pekina un Šanhaja — Rīga;

• viena reģistrētās bagāžas vienība (maks. 23 kg) un viena rokas bagāžas vienība (maks. 7 kg);

• ātrgaitas vilciena biļetes 2. klasē: Pekina — Siaņa, Siaņa — Naņdzjina, Naņdzjina — Šanhaja;

• visi pārbraucieni (atbilstoši programmai) autobusā ar gaisa kondicionēšanu;

• angļu valodā runājošs gids visa ceļojuma laikā. Krievu valodā runājošs gids ir pieejams pēc 

pieprasījuma un par papildu samaksu;

• uzturēšanās divvietīgā standarta numurā četrzvaigžņu viesnīcā;

• maltītes: astoņas brokastis, sešas pusdienas un sešas vakariņas (papildu dzērieni par atsevišķu 

samaksu);

• dzeramais ūdens visa ceļojuma laikā;

• biļetes programmā norādītajos apskates objektos (aptuveni EUR 260 vērtībā katrai personai);

• medicīniskā apdrošināšana, kas ir obligāta, ceļojot uz Ķīnu;

• Ķīnas vīza. Lai saņemtu vīzu, jums ir jābūt Latvijas pasei, kas derīga vēl sešus mēnešus pēc brauciena 

beigām.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

• maltītes un dzērieni, kas nav minēti programmā;

• fotografēšanas / filmēšanas atļaujas apmeklētajās vietās;

• personīgie izdevumi;

• maksa par papildu bagāžu;

• dzeramnauda vadītājiem un gidiem (mēs iesakām gidam dot USD 3-5 un vadītājam USD 1-3).

Piezīmes:

• tūroperators patur tiesības optimizēt ceļojuma struktūru, informējot jūs par to vismaz 30 dienas pirms 

izbraukšanas; 

• profesionāli krievu valodā runājoši gidi ir ļoti pieprasīti un jārezervē iepriekš;

• ceļotājiem, kuriem ir vairāk nekā viena bagāžas vienība (līdz 20 kg), būs vajadzīgi ratiņi papildu 

bagāžas pārvadāšanai. Šāda iespēja ir pieejama par papildu maksu;

• mēs iesakām parūpēties par veselību pirms brauciena. Sazinieties ar ārstu, lai uzzinātu par konkrētām 

vakcinācijas prasībām un higiēnas ieteikumiem.  Lai saņemtu vairāk informācijas par ceļošanu, 

iesakām apmeklēt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietni:   

https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam
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Skatiet austrumu valsts brīnumus ar savām acīm


