Ekvadora: Kito un Fantastiskās Galapāgas
6 dienas/ 5 naktis
Ceļojuma cena: Vienai personai divvietīgā numurā no 1080 EUR + aviobiļete
Transporta veids: Lidmašīna
1. diena
Kito (Quito)
Ielidošana, transfērs uz viesnīcu.
2. diena
Kito un Galapāgu salas
Pēc brokastīm pārlidojums no Kito uz Baltra salu. Lidostā Baltrā tikšanās ar gidu, kurš jūs
pavadīs uz Santa Krusas salu (Port of Ira), kur tiks pasniegtas pusdienas. Pēcpusdienā
brauciens ar publisko laivu uz Izabellas salu, apmēram 3 stundas. Pēc īsas atpūtas Izabellas salā
dosieties uz Flamingo Lagūnu. Šī ir lielākā Galapāgu salu lagūna un viena no galvenajām
flamingo vairošanās vietām.
3. diena
Izabellas sala
Pēc brokastīm visa diena būs veltīta ekskursijai uz vulkānu Black Earth. Šis vulkāns atrodas 20
kilometrus no Port Villamil un ir otrs lielākais krāteris pasaulē, kas diametrā sasniedz 10
kilometrus un augstumā 90 metrus. Pastaiga cauri krāterim, vērojot brīnišķīgus pludmales
skatus. Pa ceļam vieglas pusdienas. Pēc pusdienām atgriešanās viesnīcā un vēlāk pēcpusdienā
iespējama snorkelēšana Konča Perlā (Concha Perla).
4. diena
Izabellas sala un Santa Krusa
Plkst. 6.00 izbraukšana ar laivu no Izabellas salas uz Port Ira, transfērs uz viesnīcu un brokastis.
Pēc brokastīm ekskursija pa Santa Krusas augstienēm, kur varēsiet vērot elpu aizraujošus
skatus un redzēt savvaļā dzīvojošus milzu bruņurupučus. Pēc pusdienām atgriešanās Port Ira
augstienē, Čārlza Darvina izpētes stacijas un Tulkošanas centra apmeklējums. Šeit jums būs
brīnišķīga iespēja redzēt “Vientuļo Džordžu”, pēdējo šāda veida bruņurupuci Galapāgās. Visas
ēdienreizes ir iekļautas programmā.
5. diena
Santa Krusa, Dvīņu krāteris un Kito
Pēc brokastīm izbraukšana uz Baltras lidostu, pa ceļam Dvīņu krātera apskate – divi vienādi
krāteri, kas veidojušies zemes nogruvumu rezultātā, jo lavas plūsma gājusi tiem cauri. Pēc
ekskursijas brauciens uz lidostu un lidojums uz Kito.
6. diena
Kito
Pēc brokastīm transfērs uz lidostu.
Programmas cena EUR
Viesnīcas kategorija

1 pax

2 pax

3-5 pax

6-10 pax

11-16 pax

Tūristu klases
Tūristu klases Superior
Pirmās klases

no 1450
no 1630
no 1730

no 1080
no 1300
no 1410

no 1050
no 1270
no 1410

no 950
no 1120
no 1410

no 900
no 1120
no 1410

Cenā iekļauts :
 transfērs saskaņā ar programmu
 dzīvošana izvēlētajā viesnīcā
 ēdienreizes saskaņā ar programmu
 nodokļi un piemaksas
Papildu izmaksas :
 aviobiļete Rīga – Kito – Rīga
 programmā neminētās ēdienreizes un pakalpojumi
 ieejas biļete Galapāgu nacionālajā parkā 115 USD par personu
 maksa par Card lnga 12 USD par personu

Single
Supp
no 50
no 90
no 90






dzeramnaudas
ostas nodoklis Izabellas salā 5 USD
ekskursija uz Zirgu salu
atspirdzinošie un alkoholiskie dzērieni

