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Individuāli veidots ceļojums, tas ir kā uzvalks pēc pasūtījuma – kas der kā uzliets, 

tam nav nepieciešama siksna, un bikses ir ideāla garuma. Atcerieties, ka viss, 

kas ir atbilstoši Jums un Jūsu vēlmēm radīts, vienmēr derēs un izskatīsies labāk.

Mēs zinām, kādēļ Jūs ceļojat: – tās ir brīnišķīgas sajūtas atrasties aci pret aci ar 

pirmatnīgu dabu, patīkams satraukums būt atšķirīgā vidē un kultūrā, un milzīga 

bauda, ko sniedz apkārtnes greznība un neaizmirstamās ainavas.

Mēs saprotam, ko Jūs jūtat un kas Jums nepieciešams, jo arī mēs esam ceļotāji.

Ansbergs Travel

Jūsu ceļojumu aģentūra



Portugāle 
Portugāles dienvidu dārgumi 

8 dienu brauciens ar nomas auto pa Portugāles dienvidiem – brauciena pamatesence ir viduslaiku 
greznība, vēsturiskas pilsētiņas, gleznaina okeāna piekraste.

1. diena
Faro
• Ielidošana Faro, automašīnas saņemšana lidostā. Brauciens uz
viesnīcu.
• Nakšņošana viesnīcā.

2. diena
Algarve – Evora
• Brokastis. Brauksiet pa citrusaugļu un vīģu koku apvītu ceļu pa
Algarves austrumiem. Iesakām apstāties Mertola (pēc apm. 120 no-
brauktiem km), kuras „Mesquita” atgādina par mauru ēru.
• Šodienas galamērķis ir UNESCO pilsēta Evora (vēl apm. 130 km) ar
tās daudzajiem apskates objektiem.
• Nakšņošana viesnīcā.

3. diena
Evora – Fatima
• Pēc brokastīm dosieties uz marmora pilsētu Estremozu (apm.
55 km).Uz ziemeļiem no Tejo upes nokļūsiet Ribatejo provincē
– tur jūsu šīsdienas galamērķi ir Castelo de Bode pousada, tempļu
pilsēta Tomāra un, protams, arī svētceļnieku iecienītā Fatima (apm.
110-150 km).
• Nakšņošana viesnīcā.

4. diena
Obidos
• Brokastis. Pa ceļam uz viduslaiku pilsētiņu Obidos jums „obligāti”
jāapskata Batalha un Acobaca vienreizējie arhitektūras dārgumi.
Papildus ir vērts apmeklēt arī Rio Maior (kopā apm. 125-150 km).
Atmaksāsies arī apstāšanās dzīvīgajā piekrastes kūrortā Nazares.
• Nakšņošana viesnīcā.

5. diena
Estorilas piekraste un Sintra
• Brokastis. Nākamais ievērības cienīgais reģions ir Sintra – roman-
tiska piļu un pilskalnu pilsēta, bet šodienas galamērķis ir Lisabona,
kuru sasniegsiet, braucot cauri un apskatot piekrastes kūrortus
Estorila un Cascais.
• Nakšņošana viesnīcā.

6. diena
Lisabona
• Brokastis. Septiņu pauguru pilsēta Lisabona apbur ar saviem pret-
statiem: uzkāpiet Sao Jorge pilskalnā, laiski pastaigājieties pa Alfamas
ieliņām, apbrīnojiet sarežģīto arhitektūru monumentālajā pilsētas
daļā Belemē vai papriecājieties par pasaules okeānu floru un faunu
okeānārijā.
• Nakšņošana viesnīcā.

7. diena
Lisabona – Algarve
• Brokastis. Dodoties uz Algarvi, iesakām izmest līkumu cauri Serra da
Arrabida kalnu grēdai un pārbraukt ar prāmi uz Troias pussalu. Tālāk
gar Alentejo piekrasti aizbrauksiet līdz pat jūsu viesnīcai Faro (kopā
apm. 300-350 km).
• Nakšņošana viesnīcā.

8. diena
Faro
• Brokastis.
• Automašīnas nodošana lidostā. Lidojums mājās.

Ir iespējams pagarināt uzturēšanās laiku Portugālē un izvēlēties augstākas 
kategorijas nomas automašīnu par papildus maksu.
Ceļojumu varianti:  
– Ekonomiskais – 3* un 4* viesnīcas, A kategorijas auto (piem., Peugeot 107)  
– Komforts – 4* viesnīcas, C kategorijas auto (piem., Renault Clio)
– Šarms – viesu nami un 5* viesnīcas, C kategorijas auto (piem., Renault Clio)

CEĻOJUMA CENA VIENAI PERSONAI DIVVIETĪGĀ NUMURĀ: 

Periodi:            „Ekonomiskais”           „Komforts”   „Šarms”
01.01. – 31.03.  LVL 185   LVL 255   LVL 305
01.04. – 30.06.  LVL 260   LVL 345   LVL 385
01.07. – 31.07.  LVL 275   LVL 365   LVL 370
01.08. – 31.08.  LVL 315   LVL 390   LVL 395
01.09. – 31.10.  LVL 260   LVL 355   LVL 385
01.11. – 28.12.  LVL 185   ---------   LVL 305

8 dienu ceļojums, iekļaujot auto nomu un  
naktsmītnes divvietīgajā numurā ar brokastīm                

 Papildus: aviobiļete Rīga – Faro – Rīga (a/k Lufthansa – no 135,- LVL), ceļojuma apdrošināšana

no 185,- LVL
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Portugāle 
Atlantijas okeāna pērles 

8 dienu brauciens ar nomas auto pa Portugāles vidieni un ziemeļiem. Jūs iepriecinās un pārsteigs Lisabo-
nas un Porto nostalģiska šarma un moderna dzīvesveida kontrasts. 

1. diena 
Lisabona
• Ielidošana Lisabonā, automašīnas saņemšana lidostā. Brauciens uz 
izvēlēto viesnīcu.
• Iesakām doties vakariņās ar gaisa tramvaju uz izklaides kvartālu 
Bairro Alto.
• Nakšņošana viesnīcā.

2. diena 
Lisabona
• Brokastis. Burvīgo skatu uz pauguriem būvēto pilsētu un Tejo 
izteku varēsiet baudīt no Sao Jorge pilskalna. Uzkāpiet tajā kājām, 
vienlaicīgi iepazīstoties ar vecpilsētas kvartālu Alfama ar tās šauro 
ieliņu murskuli. Taču atstājiet laiku arī Belemes apmeklēšanai. 
• Nakšņošana viesnīcā.

3. diena
Estorilas piekraste
• Pēc brokastīm brauksiet gar Tejo upi un Atlantijas okeānu līdz 
elegantajiem atpūtas kūrortiem Estorila un Cascais. Pēc tam dosieties 
tālāk uz sapņaino piļu un pilskalnu pilsētu Sintru. 
• Vakarā iebrauksiet skaistajā viduslaiku pilsētiņā Obidos (kopā apm. 
120-130 km).
• Nakšņošana viesnīcā.

4. diena
Obidos – Coimbra
• Brokastis. Pirms jūs iebrauksiet studentu pilsētiņā Coimbra (apm. 
135 km), jūsu uzmanību piesaistīs UNESCO kultūras pieminekļi Alco-
baca un Batalha.  
• Nakšņošana Bucaco (apm. 160 km) vai Condeixa-a-Nova (apm. 120 
km).
• Nakšņošana viesnīcā.

5. diena 
Coimbra – Porto
• Brokastis. Pirms jūs dodaties uz Porto (apm. 110-150 km), noteikti 
apmeklējiet Bucaco Mūku mežu.
• Nakšņošana viesnīcā.

6. diena 
Porto
• Pēc brokastīm iesakām upes kruīzu pa Douro upi vai pastaigu pa 
villu rajonu Foz.
• Nakšņošana viesnīcā.

7. diena 
Porto – Lisabona
• Brokastis. Aveiro lagūna, ievērojamā svētceļnieku „Meka” Fatima 
noteikti ir apmeklēšanas vērti pa ceļam atpakaļ uz Lisabonu (kopā 
apm. 300 km).  
• Nakšņošana viesnīcā.

8. diena 
Lisabona
• Brokastis. 
• Automašīnas nodošana Lisabonas lidostā. Lidojums mājās.

Ir iespējams pagarināt uzturēšanās laiku Madeirā un izvēlēties augstākas 
kategorijas  nomas automašīnu par papildus maksu.

Ceļojumu varianti:  
– Ekonomiskais – 3* viesnīcas,  A kategorijas auto (piem., Peugeot 107)  
– Komforts –  4* viesnīcas,  C  kategorijas auto (piem., Renault Clio)
– Šarms – viesu nami un 4* viesnīcas,  C kategorijas auto (piem., Renault Clio)

CEĻOJUMA CENA VIENAI PERSONAI DIVVIETĪGĀ NUMURĀ: 

Periodi            „Ekonomiskais”           „Komforts”   „Šarms”
01.01. – 31.03. LVL 205  LVL 265  LVL 335
01.04. – 30.06. LVL 285  LVL 340  LVL 430
01.07. – 31.07. LVL 285  LVL 345  LVL 405
01.08. – 31.08. LVL 320  LVL 370  LVL 430
01.09. – 31.10. LVL 285  LVL 350  LVL 430
01.11. – 28.12. LVL 205  LVL 265  LVL 335

8 dienu ceļojums, iekļaujot auto nomu un naktsmītnes  
divvietīgajā numurā ar brokastīm          

 Papildus: aviobiļete Rīga – Lisabona – Rīga (a/k Lufthansa – no 135,- LVL)

no 205,- LVL
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Portugāle 
Ziemeļu reģionu vīna tūre

8 dienu ceļojums ar nomas auto cauri Ziemeļportugāles vīnkopības reģioniem ar nakšņošanu lauku 
īpašumos un vairākām vīna degustācijām.

1. diena 
Porto
• Ielidošana Porto, automašīnas saņemšana lidostā. Brauciens uz Vi-
ana do Castelo. Šis reģions ir pazīstams ar „Alvarinho” – pazīstamāko 
Vinho Verde vīnogulāju audzi (apm. 70 km)
• Nakšņošana Casa Melo Alvim (Viana do Castelo).

2. diena 
Vinho Verde reģions
• Pēc brokastīm apmeklēsiet Alvarinho muzeju Melgaco un 
nobaudīsiet Vinho Verde DOC vīnu. Vēlāk tiksiet laipni gaidīti uz vīna 
degustāciju Casa de Juste Lusadā (apm. 145 km).
• Nakšņošana Casa de Juste.

3. diena
Vinho Verde un Douro reģioni
• Pēc brokastīm dosieties uz 90 km attālo Pinhão, vienu no 
senākajiem un oficiāli aizsargātajiem vīnkopības reģioniem, kas atro-
das Douro ielejā. Ieprieciniet sevi, vakarējot un baudot lieliskos Douro 
ielejas vīnus degustācijā viesnīcā Rural Quinta Nova.
• Nakšņošana viesnīcā Rural Quinta Nova 4* (Pinhão). 

4. diena
Douro reģions
• Pēc brokastīm apmeklēsiet Solar do Mateus – senu lauku īpašumu, 
kura fasāde rotā Mateus Rose vīna etiķeti (apm. 30 km). 
• Vakarā jūs sagaida portvīna degustācija.
• Nakšņošana viesnīcā Rural Quinta Nova 4* (Pinhão).

5. diena 
Douro un Dao reģioni
• Pēc brokastīm dosieties Santaras (apm. 125 km) virzienā, pa ceļam 
apmeklējot Lamego un Viseu.
• Dienas jauks nobeigums būs ar garšas bagātā Dão vīna degustāciju.
• Nakšņošana Quinta da Fata (Vilar Seco). 

6. diena 
Dao un Bairrada reģioni
• Brokastis. Šīs dienas galamērķis ir Quinta do Carvalinho vīna 
audzētava (apm. 100 km), kur nogaršosiet vēl pavisam nepazīstamos, 
bet ļoti labos Bairrada vīnus.
• Nakšņošana Quinta do Carvalhinho (Mealhada).

7. diena 
Porto 
• Brokastis. Porto (apm. 100 km) jūs sagaidīs noslēdzošā kulminācija 
– portvīna pagraba apmeklējums. 
• Nakšņošana viesnīcā Grande Hotel do Porto 3*.

8. diena* 
Porto
• Brokastis. 
• Automašīnas nodošana lidostā. Lidojums mājās.

Ir iespējams pagarināt uzturēšanās laiku Portugālē un izvēlēties 
augstākas kategorijas  nomas automašīnu par papildus maksu.

Ceļojuma cena vienai personai:

Periodi:
15.02. – 31.03. LVL 370
01.04. – 31.05. LVL 430
01.06. – 31.07. LVL 445
01.08. – 31.08. LVL 495
01.09. – 30.09. LVL 445
01.10. – 31.10. LVL 430

Cenās ir iekļauts:
– dzīvošana programmā minētajās viesnīcās ar brokastīm, 5 vīna 
degustācijas, C grupas auto noma (piem., Renault Clio), auto 
apdrošināšana bez pašriska, augstvērtīgi ceļojuma dokumenti 
(ceļvedis, ceļu kartes u.c.), pārsteiguma dāvana.

8 dienu ceļojums, iekļaujot auto nomu, vīna degustācijas
un 3* – 4* naktsmītnes ar brokastīm             

 Papildus: aviobiļete Rīga – Porto – Rīga (a/k Lufthansa – no 135,- LVL)

no 370,- LVL

Viana do Castelo

Guimarães
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Portugāle 
Portugāles lauku romantika

Vienas nedēļas ceļojums ar nomas auto un nakšņošanu aristokrātu muižās, pilīs, lauku īpašumos 
Portugāles vidienē.

1. diena 
Porto – Guimarães
• Ielidošana Porto, automašīnas saņemšana lidostā. Brauciens uz 
Guimarães (apm. 55 km).
• Nakšņošana lauku īpašumā Paço de S. Cipriano.

2. diena 
Guimarães 
• Brokastis. Brīva diena. Ekskursiju iespējas: Guimarães, Braga, 
Ponte de Lima, Viana do Castelo, Peneda-Geres.
• Nakšņošana lauku īpašumā Paço de S. Cipriano.

3. diena
Guimarães – Sabrosa
• Pēc brokastīm dosieties uz Sabrosa (apm. 100 km). Ekskursiju 
iespējas: Amarante, Douro ieleja, Foz Coa.
• Nakšņošana Quinta da Veiga, iekļaujot vakariņas un vīna 
degustāciju. 

4. diena
Sabrosa – Anadia
• Pēc brokastīm brauciens uz Anadia (apm. 190 km). 
• Pēc ierašanās – atpūta un vīna degustācija.
• Nakšņošana Casa de Mogofores. 

5. diena 
Anadia
• Brokastis. Brīva diena. Ekskursiju iespējas: Viseu, Aveiro, Coimbra, 
Buçaco.
• Nakšņošana Casa de Mogofores. 

6. diena 
Anadia – Pinhal Novo
• Pēc brokastīm brauciens uz Pinhal Novo (apm. 240 km). Pa ceļam – 
Sintras un Lisabonas apskate.
• Nakšņošana Palacio de Rio Frio – skaistā 20.gs. sākuma muižas 
mājā ar grezniem sienu gleznojumiem, mozaīkas flīzēm, senatnīgām 
mēbelēm un omulīgu kamīnu. 

7. diena 
Pinhal Novo
• Brokastis. Atpūta pie baseina vai ekskursiju iespējas: Estorilas 
piekrastes skaistās pludmales. 
• Nakšņošana Palacio de Rio Frio.

8. diena
Lisabona
• Brokastis. 
• Automašīnas nodošana Lisabonas lidostā (apm. 40 km). Lidojums 
mājās.

Ir iespējams pagarināt uzturēšanās laiku Portugālē un izvēlēties 
augstākas kategorijas  nomas automašīnu par papildus maksu.

Ceļojuma cena vienai personai:

01.01. – 31.03. LVL 345
01.04. – 31.05. LVL 375
01.06. – 31.07. LVL 385
01.08. – 31.08. LVL 415
01.09. – 30.09. LVL 385
01.10. – 31.10. LVL 375
01.11. – 31.12. LVL 345

Cenā ir iekļauts:
– dzīvošana programmā minētajos lauku īpašumos ar brokastīm, 2 
vīna degustācijas: Quinta da Veiga un Casa de Mogofores, vakariņas 
Quinta da Veiga, „welcome drink” katrā nakšņošanas vietā, Paco de 
Sao Cipriano vēsturisko dārzu apmeklējums gida pavadībā, Europcar 
C grupas auto noma (piem., Renault Clio), auto apdrošināšana bez 
pašriska, kvalitatīvi ceļojuma dokumenti (ceļvedis, ceļu kartes u.c.). 

8 dienu ceļojums, iekļaujot auto nomu, vīna degustācijas
un naktsmītnes ar brokastīm             

 Papildus: aviobiļete Rīga – Porto / Lisabona – Rīga (a/k Lufthansa – no 135,- LVL)

no 345,- LVL
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Portugāle 
Madeiras salas ainavas

Krāšņi ziedi, fantastiskas ainavas un salas pilsētiņas ar koloniālo šarmu.
Klasisks 8 dienu maršruts braucienam ar nomas auto, kura laikā piedzīvosiet skaistākos mirkļus, ko ziedu 
sala Madeira spēj sniegt. 

1. diena 
Funšala
• Ielidošana Funšalā, automašīnas saņemšana lidostā. Pēc izvēlētā 
varianta brauciens uz Machico vai Santa Cruz (apm. 10 km).

2. diena 
Santana
• Brokastis. Pa Portelas pāreju brauksiet uz Santanu ar tās 
populārajiem salmu pārklātajiem namiņiem (apm. 60 km).

3. diena
Santana
• Pēc brokastīm iesakām doties uz nacionālo dabas parku Ribeiro Frio 
un nokļūt līdz „Balcoes” skatupunktam.

4. diena
Ziemeļu piekraste
• Brokastis. Šodienas galamērķis ir Porto Moniz ar tās jūras baseiniem 
(apm. 65 km). 

5. diena 
Sao Vicente, Porto Moniz
• Brokastis. Iesakām apmeklēt Sao Vicene grotus ar kilometriem 
gariem lavas kanāliem.

6. diena 
Funšala
• Brokastis. Šodien svarīgākais ir brauciens uz dienvidiem – no 
Porto Moniz sākas ceļš gar piekrasti ar elpu aizraujošiem skatiem. 
Galamērķis ir Funšala (apm. 60-80 km).

7. diena 
Funšala 
• Brokastis. Izbaudiet šīs koloniālās metropoles šarmu – katedrāle, tir-
gus laukums vai svētceļnieku baznīca Monte ir tikai pāris no ievērības 
cienīgiem apskates objektiem. 

8. diena 
Funšala
• Brokastis. 
• Automašīnas nodošana lidostā. Lidojums mājās.

Ir iespējams pagarināt uzturēšanās laiku Madeirā un izvēlēties augstākas 
kategorijas  nomas automašīnu par papildus maksu.

Ceļojumu varianti:  
– Ekonomiskais” – 3* un 4* viesnīcas,  A kategorijas auto, apdrošināšana bez 
pašriska,  (piem., Peugeot 107)  
– Komforts – 4* un 4*+ viesnīcas, C kategorijas auto (piem., Renault Clio)   
 
CEĻOJUMA CENA VIENAI PERSONAI DIVVIETĪGĀ NUMURĀ: 

Ceļojuma periods            „Ekonomiskais”           „Komforts”
01.05. – 31.05.  LVL 200  LVL 295 
01.06. – 30.06.  LVL 220  LVL 295 
01.07. – 31.07.  LVL 265  LVL 320 
01.08. – 31.08.  LVL 265  LVL 355 
01.09. – 31.09.  LVL 220  LVL 310 
01.10. – 31.10.  LVL 200  LVL 310 

8 dienu ceļojums, iekļaujot auto nomu
un naktsmītnes ar brokastīm             

Papildus: aviobiļete Rīga – Funšala – Rīga (a/k Lufthansa – no 360,- LVL)

no 200,- LVL

Porto Moniz

Câmara
de Lobos

Ponta Delgada
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Portugāle 
Madeiras apslēptā burvība

Vientuļi kalni, stāvas klintis un idilliski lauku ciemi. Šis maršruts aizvedīs  uz Madeiras kalnaino vidieni, kur 
atklājas salas pirmatnīgais veidols.
8 dienu maršruts braucienam ar nomas auto – atklājiet Madeiru no citas puses: tālu prom no tūristu 
straumes un nakšņojot burvīgās lauku viesnīcās!

1. diena 
Funšala
• Ielidošana Funšalā, automašīnas saņemšana lidostā. Brauciens uz 
salas vidieni uz viesnīcu pie Encumeada pārejas.

2. diena 
Encumeada
• Brokastis. Kalni 1000m augstumā ir kā radīti pastaigām un kāpšanai 
– no vienkāršām līdz sarežģītām tūrēm (pēc jūsu izvēles).

3. diena
Porto Moniz
• Pēc brokastīm brauksiet pāri Paul da Serra augstienei ar gleznainām 
kalnu skatu ainavām līdz ļoti iemīļotam brīvdienu kūrortam Port 
Moniz ar tā jūras baseiniem un lielisku akvāriju. Madeiras ziemeļu 
mežonīgajai romantikai raksturīgi augstas klintis, milzīgi viļņi, vientuļas 
ielejas. 

4. diena
Porto Moniz – Sao Jorge
• Brokastis. Pa piekrastes ceļu dosieties rietumu virzienā, pa ceļam 
iesakām noteikti apstāties gleznainajā Sao Vicente.  
• Šodien nakšņosiet nelielā ciematā Sao Jorge, netālu no Santanas. 

5. diena 
Sao Jorge
• Brokastis. Queimadas dabas parkā iepazīstiet vienu no 
neskartākajiem salas reģioniem – īsts dabas baudījums! 

6. diena 
Santo da Serra
• Pēc brokastīm brauksiet cauri Santanai ar tās salmu klātajiem 
namiņiem uz idillisko kalnu ciematu Santo da Serra.

7. diena 
Santo da Serra
• Brokastis. Apskatiet Santo da Serra augstieni ar tās augstāko punktu 
Ponta de Sao Lourenco.

8. diena
Funšala
• Brokastis. 
• Automašīnas nodošana lidostā. Lidojums mājās. 

Ir iespējams pagarināt uzturēšanās laiku Madeirā un izvēlēties 
augstākas kategorijas  nomas automašīnu par papildus maksu

CEĻOJUMA CENA VIENAI PERSONAI DIVVIETĪGĀ NUMURĀ:

Ceļojuma periods           Cena               
01.05. – 31.05.  LVL 230 
01.06. – 14.07.  LVL 240
15.07. – 31.08.  LVL 280 
01.09. – 30.09.  LVL 240 
01.10. – 31.10.  LVL 230

8 dienu ceļojums, iekļaujot auto nomu
un 3* – 4* + naktsmītnes ar brokastīm             

Papildus: aviobiļete Rīga – Funšala – Rīga (a/k Lufthansa – no 360,- LVL)

no 230,- LVL

Porto Moniz

São Vicente São Jorge

Santo da Serra

Encumeada

Funchal

Madeira



Vasaras sezonas atpūtas ceļojumi.
Čarterreisi no Rīgas, Tallinas un Viļņas.

Turcija
Krēta
Kipra
Horvātija
Bulgārija
Grieķija

Malta
Portugāle
Sicīlija
Spānija
Itālija

     Individuāli veidoti ceļojumi jebkurai gaumei
 • aviobiļetes (no 135.- LVL, ar a/k Lufthansa)
 • atpūtas ceļojumi ar tiešajiem lidojumiem no Rīgas
 • viesnīcas, apartamenti, villas
 • auto noma
 • ekskursijas ar angliski un krieviski runājošiem gidiem

Afrodītes salaAfrodītes salaAfrodītes sala



Brazīlija
Atpūta pie Atlantijas okeāna

10 dienu ceļojums – atpūta 3* viesnīcā, 
divvietīgā numurā ar brokastīm                                                                                                              

Izlidošana no Rīgas katru nedēļu, ceļojumu ilgums 10 vai 17 dienas.
Lidojumi Rīga – Amsterdama – Natāla – Amsterdama – Rīga. Cenā iekļauta nakšņošana Amsterdamā, 4* viesnīcā.

no 809,- LVL

Brazīliju raksturo ne tikai karnevāls, samba un futbols, bet arī 7367 km Atlantijas okeāna krasta ar 2045 
dažādām pludmalēm ikvienai gaumei! Latvijas sērfotāji jau ir atzinīgi novērtējuši brīnišķo Brazīlijas ziemeļu 
piekrasti, tagad kārta Jums!

• Atpūta kūrortos 
• Brīvdienu māju īre
• Ekskursijas
• Ekskursiju ceļojumi ar atpūtu

• Natāla
• Canoa Quebrada 
• Cumbuco 

• Fortaleza
• Pipa
• Tibau do Sul



Brazīlija
Brazīlijas ziemeļaustrumi un atpūta 
pie okeāna

1. diena
Rīga – Amsterdama.
Lidojums Rīga – Amsterdama, nakšņošana viesnīcā Amsterdamā. 

2. diena
Amsterdama – Natāla – Barra do Cunhau
Lidojums Amsterdama – Natāla. Pēc ierašanās transfērs uz Barra do 
Cunhau – Pousada do Forte.

3. diena
Barra do Cunhau – Maria Farinha
Šī būs pirmā iepazīšanās ar Brazīlijas ziemeļaustrumiem. Pēc 
brokastīm dosieties ceļā Pernambuco štata virzienā. Ceļš vedīs cauri 
Rio Grande do Norte un Paraiba štatu gleznainām vietām, kur tuvumā 
varēsiet apskatīt milzīgas cukurniedru plantācijas. Pa ceļam gida 
stāstījums par valsti kopumā, tās kultūru un tradīcijām.

Pirmā apstāšanās vieta ir Fort Orange, kur sekosiet Nasavas grāfa 
Oranijas Morica (Maurits van Oranje) pirmajiem soļiem šajā zemē, 
kad viņš tika iecelts par gubernatoru, neilgajā holandiešu valdīšanas 
periodā 1630. - 1654.g. Šis holandiešu nocietinājums ir vieta, kur 
pirms vairākiem simtiem gadu ieradās Oranijas Morics. Nocietinājums 
tika atklāts pavisam nesen (pirms dažiem gadiem), līdz tam laikam 
holandiešu nocietinājums bija paslēpts zem portugāļu kolonistu celtā 
cietokšņa. 

Pēc ekskursijas pa nocietinājumu dosieties ar laivu uz Coroa do Aviao 
salu. Tā ir viena no skaistākajām salām Brazīlijas ziemeļaustrumos 
ar baltu smilšu pludmali un kristāldzidru ūdeni. Uz salas ir paredzētas 
pusdienas un brīvais laiks pastaigai pa 50 tūkst. kv.m lielo salu. Salas 
otrā pusē var vērot vietējos zvejniekus. Pēc pusdienām dosieties 
uz Maria Farinha pilsētiņu. Pa ceļam no laivas varēs baudīt krāšņu 

saulrietu un dažādus putnus. Pēc ierašanās viesnīcā iespēja nobaudīt 
garšīgu kokteili.

4. diena
Maria Farinha – Resifi – Olinda
Pēc brokastīm ekskursija uz Olindu. Pastaiga pa vēsturiskā cen-
tra šaurajām ieliņām. Šī pilsēta ir “tik brīnišķīga” (O linda!), ka ir 
minēta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Šeit ir atrodams 
visskaistākais un vislabāk saglabājies vēstījums par holandiešu un 
portugāļu kundzību 17.gs.

Resifi – štata galvaspilsētas – apmeklējums, kur arī ir saglabājušies 
interesanti arhitektūras pieminekļi. Piemēram, intereses cienīga ir Rua 
de Bom Jesus iela. Te atrodas pirmā ebreju sinagoga, kur šobrīd ir 
Dienvidamerikas ebreju vēstures informācijas centrs.

Pēc ekskursijas ir paredzēta atgriešanās viesnīcā, kur dienas atlikušo 
daļu varēsiet baudīt atpūtu pie baseina vai pludmalē vai aiziet 
pastaigā gar Maria Farinha pludmali.

Vakarā kopā ar gidu pavadīsiet neaizmirstamu vakaru pludmalē pie 
ugunskura ar BBQ.

5. diena
Maria Farinha – Caruaru – Nova Jerusalem
Pēc brokastīm izbraukšana uz Nova Jerusalem. Pirmā apstāšanās 
ir paredzēta Caruaru pilsētā – pusdienas un vietējā tirdziņa 
apmeklējums. Pēc pusdienām pārbrauciens uz viesnīcu Nova Jerusa-
lem pilsētā, kas ir pasaulē lielākais brīvdabas teātris un kur katru gadu 
Lieldienās notiek izrāde par Kristus dzīvi. Viesnīca atrodas dekorētas 
un teātra stilā apgaismotās pils vidū. Vakariņas iespējams ieturēt 
Svētā Vakarēdiena dekorāciju atmosfērā.

Ceļojums ar ekskursiju programmu un 
atpūtu pie Atlantijas okeāna (14 naktis / 17 dienas)                                                                   

Izbraukšanas datumi 2012. gadā: 12.03., 09.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06.,  
25.06., 09.07., 23.07., 06.08., 20.08., 10.09., 24.09., 15.10.

no 1272,- LVL

Natāla – Ponta do Pirambu – João Pessoa – Nova  Jerusalem – Brejo da Madre de Deus –  
Resifi – Olinda – Tibau do Sul



6. diena
Nova Jerusalem – Brejo da Madre de Deus – Nova Jerusalem
Piekto dienu ir paredzēts pavadīt kalnu ciematos Encantado un Brejo 
da Madre de Deus. Ciematu apkārtni izpētīsim, braucot pa kalniem 
džipos un baudot fascinējošus skatus. Brejo de Madre de Deus 
ciematā apmeklēsim muzeju, kur varēs iepazīt šī reģiona kultūru un 
vēsturi. Pēc muzeja apmeklējuma sekos pārgājiens kalnos pa Atlanti-
jas okeāna piekrastes mūža mežu. Gids pastāstīs par šeit sastopamo 
floru un faunu. Pēc tam pārbrauciens uz fermu Encantado. Pus-
dienas (piknika veidā) ieturēsiet skaistā vietā starp kafijas un banānu 
kokiem, pēc tam būs iespēja nopeldēties avotā. Pēc pusdienām ceļš 
vedīs atpakaļ uz viesnīcu Nova Jerusalem. Pa ceļam varēs vērot 
ūdenskritumus, avotus un lagūnas.

Vakarā iespējams vērot priekšnesumu, kas regulāri tiek rīkots 
viesnīcā.

7. diena
Nova Jerusalem – João Pessoa
Pēc brokastīm ekskursija uz João Pessoa – Paraibas štata 
galvaspilsētu, kas atrodas ~120 km attālumā no Barra do Cunhaú. 
João Pessoa ir viszaļākā Brazīlijas pilsēta, kas atrodas burvīga līča ar 
kristāldzidru ūdeni krastā ar brīnišķīgu koloniālā perioda arhitektūru. 
Netālu no pilsētas atrodas arī Dienvidamerikas austrumu galējais 
punkts. Pēc ekskursijas apmeklēsim Praia do Jacaré (Krokodilu plud-
mali), kur baudīsim saulrietu bolero mūzikas skaņās (tā tradicionāli 
tiek spēlēta katru vakaru visos bāros). Pēc tam pārbrauciens uz 
viesnīcu, kas atrodas vienā no Joao Pessoa dienvidu pludmalēm, 
Praia de Tabatinga.

8. diena
João Pessoa – Barra do Cunhau
Pēc brokastīm būs iespēja baudīt atpūtu viesnīcā vai pludmalē. 
Ap pusdienlaiku atgriešanās viesnīcā, kur pavadīta šī ceļojuma 
pirmā nakts. Dienas atlikušo laiku varēsiet apkopot ceļojumā gūtos 
iespaidus, iepazīt zvejnieku ciematu vai turpināt atpūtu pludmalē. Var 
uzkāpt pakalnā, kas atrodas aiz viesnīcas un no kurienes paveras 
brīnišķīgs skats uz upi un jūru.

9. diena
Barra do Cunhau – Natal/ Pipa/ Tibau do Sul
Šajā dienā Jūs gaida neaizmirstams ceļojums ar bagiju gar piekrasti 
(bagāžu aizvedīs atsevišķi uz Jūsu viesnīcu ar mašīnu). Šis brauciens 
ļauj gūt pilnīgi atšķirīgus iespaidus par apkārtni. To ir grūti aprakstīt 
vārdos, tas ir jāpiedzīvo!
Nakšņošana izvēlētajā viesnīcā.

10. – 15. diena
Natal / Pipa / Tibau do Sul
Atpūta izvēlētajā 3* – 5* viesnīcā un kūrortā.

16. diena
Natāla – Amsterdama
Transfērs uz lidostu. Lidojums Natāla – Amsterdama.

17. diena
Amsterdama – Rīga
Lidojums Amsterdama – Rīga.



Brazīlija
Brazīlijas eksotikas kokteilis

Viss, ko Jūs kādreiz esat dzirdējuši par Brazīliju, piepildīsies šajā braucienā – būs gan bezrūpīgais Rio, gan 
Amazones tropiskie mūžameži, gan vareno Igvasu ūdeņu siltās šaltis. Kristus statuja, braucieni ar džipiem 
un ātrlaivām, piranju zveja, aligatoru sarkanās acis naksnīgās Amazones krastos un aizraujošas pastaigas 
pa tropiskajām takām pavērs Jums Dienvidamerikas dabas un cilvēku roku radīto brīnumu pasauli!

Rīga – Frankfurte – Sanpaulu – Foz do Iguacu – Manausa –  Riodežaneiro – Frankfurte  – Rīga

1. diena, 15.11.
Rīga – Frankfurte – Sanpaulu – Foz do Iguacu (Igvasu 
ūdenskritumi)
• Lidojums Rīga – Frankfurte – Sanpaulu – Foz do Iguacu. Nakts 
lidmašīnā.

2. diena, 16.11.
Sanpaulu – Foz do Iguacu (Igvasu ūdenskritumi)
• Pēc ierašanās Foz do Iguacu transfērs uz viesnīcu  
Continental Inn 4*. Atpūta un aklimatizācija.

3. diena, 17.11.
Foz do Iguacu (Igvasu ūdenskritumi)
• Brokastis. 
• Ekskursija: Igvasu ūdenskrituma apskate no Brazīlijas puses, Igvasu 
nacionālā parka apskate un Macuco Safari tūre, kura iekļauj sevī 
braucienu ar džipiem vai elektromobīļiem pa Makuko ceļu, kas vijas 
caur krāšņo subtropu mežu uz Igvasu kanjonu un izklaides braucienu 
ar ātrgaitas motorlaivām ūdenskrituma tuvumā. Neaizmirstamus 
iespaidus atstāj izbraukšana ar laivu cauri vienai no siltajām 
ūdenskrituma kaskādēm. 

Igvasu ūdenskritums:
Igvasu atrodas uz divu valstu – Argentīnas un Brazīlijas robežām. Tas 
ir viens no lielākajiem pasaules ūdenskritumiem, kura garums ir ap 
3km un tā augstums svārstās no 86m līdz 72m. Pēc savas struktūras 
tas ir unikāls, jo sastāv no 275 divpakāpju un 28 galvenajām 
kaskādēm. Pa vienu no tām, kura tiek saukta par Velna Rīkli (Gar-
ganta do Diablo), stiepjas robeža starp Argentīnu un Brazīliju.  
• Vakarā pēc ekskursijas transfērs uz viesnīcu Continental Inn 4*

4. diena, 18.11.
Foz do Iguacu (Igvasu ūdenskritumi)
• Brokastis. 
• Ekskursija uz Igvasu ūdenskritumiem no Argentīnas puses, kur būs 
iespējams tuvumā apskatīt ūdenskrituma galveno kaskādi – Velna 
Rīkli (Garganta do Diablo).
• Pēc ekskursijas atgriešanās viesnīcā.

5. diena, 19.11.
Foz do Iguacu – Amazone
• Agri no rīta transfērs uz lidostu. Lidojums Foz do Iguacu – San-
paulu – Manausa. Ielidošana Manausā un nepilnas stundas brauciens 
pa Rio Negro upi uz Amazon Ecopark Lodge – Amazones džungļu 
viesnīcu. Iekārtošanās bungalo. 
• Vakarā brauciens ar kanoe, kura laikā būs iespēja vērot nakts 
dzīvniekus un aligatorus. Vakariņas.

6. diena, 20.11.
Amazone
• Brokastis un apskates pārgājiens pa džungļiem vietējā gida 
pavadībā. 
• Pēc atgriešanās, pusdienas un brauciens ar kanoe pie Amazones 
vietējiem iedzīvotājiem caboclos. Vakariņas.

7. diena, 21.11.
Amazone
• Brokastis. Brauciens ar kuģīti uz “Ūdeņu satikšanās” vietu – tā ir 
iespēja redzēt vienu no Amazones iztekas aizraujošākajiem ska-
tiem, kad Negru upes melnie ūdeņi saplūst ar Solimões upes gaiši 
brūnajiem ūdeņiem un tie, savstarpēji nesajaucoties, paralēli plūst 
vairākus kilometrus.

15.11. – 28.11.2012. (14 dienas)
Grupas ceļojums ar ekskursiju programmu un atpūtu.                                        

2440,- LVL



• Pusdienas ciematā uz salas Amazones upes vidū.
• Pēc pusdienām iespēja doties izbraucienā vietējo zvejnieku 
pavadībā uz piranju makšķerēšanu (par papildus samaksu). 
• Vakarā atgriešanās džungļu viesnīcā. Vakariņas.

8. diena, 22.11.
Amazone – Riodežaneiro
• Pēc brokastīm ekskursija uz Pērtiķu mežu – šurp pārvieto 
rehabilitācijai dažādu sugu pērtiķus no izcirstajiem un ugunsgrēkā 
cietušajiem Amazones lietusmežu apgabaliem.
• Izrakstīšanās no viesnīcas un transfērs uz Manausas lidostu. Lido-
jums Manausa – Riodežaneiro. 
• Pēc ielidošanas transfērs uz 4* viesnīcu Kopakabanas rajonā.

9. diena, 23.11.
Riodežaneiro
• Brokastis. Brīvs laiks līdz vakaram.
• Ap plkst. 19:00 transfērs uz bārbekjū vakariņām, pēc kurām dosieties 
uz Samba šovu Plataforma 1.
Pēc šova atgriešanās viesnīcā. Nakšņošana 4* viesnīcā.  

10. diena, 24.11.
Riodežaneiro
• Brokastis. Pēc brokastīm ekskursija uz Pão de Açúcar (“Cukur-
galvu”).

Ekskursijas apraksts:
Ceļš no viesnīcas vedīs gar Rio slavenākajām pludmalēm uz 
Rio ziemeļu daļu. Tālāk maršruts caur Rio darījumu rajoniem un 
vēsturisko daļu uz Praia Vermelha gaisa tramvaja staciju. No sākuma 
ar gaisa tramvaju Jūs pacelsieties Urkas kalnā (Morro da Urca), kas 
kalpo kā starpposms ceļā uz blakus virsotni – “Cukurgalvu”. 
Urkas kalnā iespēja veikt lidojumu ar helikopteru virs Rio un ap Kristus 
statuju par atsevišķu samaksu (~ USD 70/pers.). Pēc neilgas Urkas 
kalna apskates turpināsiet ceļu ar gaisa tramvaju uz “Cukurgalvas” 
virsotni, no kuras jums pavērsies lieliska Rio panorāma. Pastaiga pa 
kalna virsotnē esošajiem skatu laukumiem un bambusa birzi.

• Pusdienas tradicionālajā brazīliešu gaļas ēdienu restorānā (chur-
rascaria).
• Pēc pusdienām turpināsies pilsētas apskate. 
• Vakarā atgriešanās viesnīcā.

11. diena, 25.11.
Riodežaneiro
• Brokastis. 4 stundu ekskursija uz Korkovado kalnu (Kristus statuja).

Ekskursijas apraksts:
Ekskursija sākas ar braucienu no viesnīcas līdz Cosme Velho 
kalnu dzelzceļa stacijai. Šis zobratu dzelzceļš (analoģisks zobratu 
dzelzceļam Alpu kalnos) uzvedīs Jūs caur Tižukas mežu (Tijuca) 
pa 3,5 km garo sliežu ceļu 704 m augstajā Korkovado kalnā, kura 
virsotnē atrodas Kristus Pestītāja statuja – Riodežaneiro simbols. No 
virsotnes būs iespēja redzēt brīnišķīgo skatu uz pilsētu, Guanabara 
līci, “Cukurgalvu”, 14 km garo Rio-Niterói tiltu, Lagoa Rodrigo de 
Freitas ezeru, Atlantijas okeānu, kā arī apskatīt tuvumā 30 m augsto 
Pestītāja statuju. 

• Pusdienlaikā atgriešanās viesnīcā. Brīvais laiks.

12. diena, 26.11.
Riodežaneiro
Brokastis. Diena atpūtai pludmalē.

13. diena, 27.11.
Riodežaneiro – Frankfurte
• Brokastis. Brīvais laiks līdz vakaram.
• transfērs uz lidostu. Lidojums Riodežaneiro – Frankfurte. Nakts 
lidmašīnā.

14. diena, 28.11.
Frankfurte 
• Ielidošana Frankfurtē pusdienlaikā. 
• Lidojums Frankfurte – Rīga. Ierašanās Rīgā pirms pusnakts.



Brazīlija
Jaunais gads Riodežaneiro un  
Igvasu ūdenskritumi

Rio pludmalēs nekad nav tik daudz cilvēku, kā 31. decembrī. Pēc desmitiem vakarā Kopakabanas pludmalē 
sāk pulcēties miljoniem cilvēku, kas vēlas noskatīties grandiozo uguņošanu, pacelt šampanieša glāzi, 
novēlēt laimes, godināt okeānā dzīvojošo dievieti Jamandži un dejot līdz spēku izsīkumam. Jaunā gada 
sagaidīšanai Rio ir savs rituāls!

Rīga – Sanpaulu – Igvasu ūdenskritumi – Riodežaneiro – Rīga

1. diena, 25.12.
Rīga – Sanpaulu
Lidojumi: Rīga – Frankfurte – Sanpaulu. Nakts lidmašīnā. 

2. diena,  26.12.
Sanpaulu – Foz do Iguacu
• No rīta ielidošana Sanpaulu; vēlāk lidojums Sanpaulu – Foz do 
Iguacu. Pēc ierašanās Igvasu transfērs uz 4* viesnīcu.

3. diena, 27.12.
Foz do Iguacu (Igvasu ūdenskritumi)
• Brokastis. Ekskursija uz Argentīnas puses ūdenskritumiem, kur būs 
iespējams tuvumā apskatīt ūdenskrituma galveno kaskādi – Velna 
Rīkli (Garganta do Diablo).

Igvasu ūdenskritums:
Igvasu atrodas uz divu valstu – Argentīnas un Brazīlijas robežām. Tas 
ir viens no lielākajiem pasaules ūdenskritumiem, kura garums ir ap 
3km un tā augstums svārstās no 86m līdz 72m. Pēc savas struktūras 
tas ir unikāls, jo sastāv no 275 divpakāpju un 28 galvenajām 
kaskādēm. Pa vienu no tām, kura tiek saukta par Velna Rīkli (Gar-
ganta do Diablo), stiepjas robeža starp Argentīnu un Brazīliju. 
 

4. diena, 28.12.
Foz do Iguacu (Igvasu ūdenskritumi)
• Brokastis un pilnas dienas ekskursija – Igvasu ūdenskrituma apskate 
no Brazīlijas puses, Igvasu nacionālā parka apskate un Macuco Safari 
tūre, kura iekļauj sevī braucienu ar džipiem vai elektromobīļiem pa 
Makuko ceļu, kas vijas caur krāšņo subtropu mežu uz Igvasu kanjonu 
un izklaides braucienu ar ātrgaitas motorlaivām ūdenskrituma tuvumā. 
Neaizmirstamus iespaidus atstāj izbraukšana ar laivu cauri vienai no 
siltajām ūdenskrituma kaskādēm. 
• Pēcpusdienā – Putnu parka apskate.

Ekskursija uz Putnu parku:
Četros hektāros pirmatnīgā Brazīlijas lietusmeža ir izvietojies dabas 
parks, kurā tūristiem, ornitologiem un visiem dabas mīļotājiem ir 
iespēja vērot un fotografēt dažādu sugu putnus to dabiskajā vidē. Šeit 
mīt vairāk nekā 500 dažādu putnu gan no Dienvidamerikas, gan no 
citiem kontinentiem.

5. diena, 29.12.
Foz do Iguacu (Igvasu ūdenskritumi) – Riodežaneiro
• Pēc brokastīm transfērs uz lidostu – lidojums uz Riodežaneiro. 
• Pēc ielidošanas Riodežaneiro transfērs uz 4* viesnīcu Kopakabanā. 

25.12. – 04.01.2013. (11 dienas)  
Grupas ceļojums ar ekskursiju programmu un atpūtu. 

2350,- LVL



6. diena, 30.12.
Riodežaneiro
• Brokastis. Pēc brokastīm ekskursija uz Pão de Açúcar (“Cukur-
galvu”).

Ekskursijas apraksts:
Ceļš no viesnīcas vedīs gar Rio slavenākajām pludmalēm uz 
Rio ziemeļu daļu. Tālāk maršruts caur Rio darījumu rajoniem un 
vēsturisko daļu uz Praia Vermelha gaisa tramvaja staciju. No sākuma 
ar gaisa tramvaju Jūs pacelsieties Urkas kalnā (Morro da Urca), kas 
kalpo kā starpposms ceļā uz blakusvirsotni – “Cukurgalvu”. Urkas 
kalnā iespēja veikt lidojumu ar helikopteru virs Rio un ap Kristus 
statuju par atsevišķu samaksu (~ USD 70/pers.). Pēc neilgas Urkas 
kalna apskates turpināsiet ceļu ar gaisa tramvaju uz “Cukurgalvas” 
virsotni, no kuras jums pavērsies lieliska Rio panorāma. Pastaiga pa 
kalna virsotnē esošajiem skatu laukumiem un bambusa birzi. 

• Pusdienas tradicionālajā brazīliešu gaļas ēdienu restorānā  
(churrascaria).
• Pēc pusdienām turpināsies pilsētas apskate. 

7. diena, 31.12.
Riodežaneiro
• Brokastis. Ekskursija uz Korkovado kalnu (Kristus statuja).

Ekskursijas apraksts:
Ekskursija sākas ar braucienu no viesnīcas līdz Cosme Velho 
kalnu dzelzceļa stacijai. Šis zobratu dzelzceļš (analoģisks zobratu 
dzelzceļam Alpu kalnos) uzvedīs Jūs caur Tižukas mežu (Tijuca) 
pa 3,5 km garo sliežu ceļu 704 m augstajā Korkovado kalnā, kura 
virsotnē atrodas Kristus Pestītāja statuja – Riodežaneiro simbols. No 
virsotnes būs iespēja redzēt brīnišķīgo skatu uz pilsētu, Guanabara 
līci, “Cukurgalvu”, 14 km garo Rio-Niterói tiltu, Lagoa Rodrigo de 
Freitas ezeru, Atlantijas okeānu, kā arī apskatīt tuvumā 30 m augsto 
Pestītāja statuju. 

• Vakarā – svētku vakariņas (pēc izvēles, par papildus samaksu).
• JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA KOPAKABANAS PLUDMALĒ.

8. – 9. dienas, 01.01. – 02.01.
Riodežaneiro
• Brokastis. Atpūta pēc Jaunā gada svinībām. Brīvais laiks.

10. diena, 03.01.
Riodežaneiro – Frankfurte 
• Brokastis. Transfērs uz lidostu, lidojums Riodežaneiro – Frankfurte. 
Nakts lidmašīnā. 

11. diena, 04.01.
• Ielidošana Frankfurtē pusdienlaikā. Lidojums Frankfurte – Rīga. 
Ielidošana Rīgā īsi pirms pusnakts.



Brazīlija
Brazīlijas trīs ekosistēmas

1. diena 
Kujaba – Amazones lietusmeži
• Pēc ielidošanas Kujabā transfērs uz 300km attālo Pousada Jardim 
Amazonia komfortablā autobusā (apm.4,5 stundas). Iekārtošanās 
bungalo.
• Vakariņas un nakšņošana Pousada Jardim Amazonia.

2. diena 
Amazones lietusmeži
Brokastis. Putnu vērošana pa Orhideju Taku (iespēja redzēt dažādus 
kolibri, krāsainos mazos papagaiļus, zilgalvainos papagaiļus u.c. 
putnus).
• Pēc pastaigas vakariņas. Nakšņošana Pousada Jardim Amazonia.

3. diena 
Amazones lietusmeži
• Pēc brokastīm aizraujošas pastaigas pa dažādām putnu takām, 
kas dziļumā atvērs Jūsu acīm pāreju no savannas uz Amazones 
lietusmežiem, kurai savukārt ir ne tikai savdabīga flora un fauna, bet 
arī interesanta kaučuka ieguves vēsture, kam kādreiz bija nozīmīga 
loma vietējā ekonomikā.
Pikniks mežā – pusdienas un diendusa šūpuļtīklos.
Pēc atpūtas – brauciens ar kanoe laivām pa Rio Claro upi un Ana-
conda ezeru, kur redzēsiet dažādus ūdensputnus.
Pēcpusdienā putnu vērošana pa Angelim Trail taku (sarkanplecu, zilie 
un dzeltenie Makao papagaiļi, brūnie žakamari u.c. eksotiski putni) 
• Vakariņas un nakšņošana Pousada Jardim Amazonia.

4. diena 
Amazones lietusmeži – Chapada do Guimaraes (Savannas pla-
kankalne)
• Pēc brokastīm došanās ceļā uz nākamo Brazīlijas ekosistēmu – 
savannu: Chapada do Guimaraes plakankalni. Pa ceļam apstāšanās 
pie Serra Azul, kas ir robeža starp Amazones un Paragvajas upēm. 
Šeit Jūs sagaida pārgājiens – apmeklēsiet Serra Azul alas, grotus un 
zilos ezerus.
Pusdienas vietējā restorānā Estivado. Pēc pusdienām transfērs tālāk 
uz Chapada do Guimaraes.  
• Pēc ierašanās Pousada do Parque – vakariņas. 

5. diena 
Chapada do Guimaraes
• Pēc brokastīm ekskursija uz Dienvidamerikas centru, kuras 
laikā redzēsiet aizraujošus skatus vairāk nekā 80m augstumā virs 
Pantanalas līdzenuma. Turpinājumā – ekskursija uz Chapada do 
Guimaraes nacionālo parku ar piedzīvojumiem bagātām pastaigām 
pa brīnišķīgām takām un uzmundrinošām dušām kristāldzidrajos 
ūdenskritumos, kas ir daļa no parka ūdens sistēmas.
• Pusdienas. Pēc tām sekos ekskursija līdz Nacionālā parka galējai 
robežai, kur pie Echo mūra vērosiet apburošu saulrietu.   
• Atgriešanās Pousada do Parque lodžā, vakariņas.

6. diena
Chapada do Guimaraes – Pantanāla
• Pēc brokastīm transfērs uz Pantanālu – šī reģiona šķērsošana 
dos lielisku iespēju iepazīties ar vietējo floru un faunu. Pēc neilgas 
Pocones pilsētas apskates Jūs nonāksiet uz Transpanteira parka ceļa 
– virtuālā foto safari ar neskaitāmām apstāšanās iespējām un dabas 
vērošanu. Pēc ierašanās Araras Ecolodge – iekārtošanās bungalo.
• Pēcpusdienas pastaiga pa tuvo apkārtni un nobeigumā – līdz 25m 
augstajam novērošanas tornim, no kura vērosiet krāšņu saulrietu.
• Vakariņas. Pēc vakariņām nakts pastaiga.

7. diena
Pantanāla
• Pēc brokastīm ekosistēmas izzināšanas ekskursija – pirmajā daļā 
pastaiga pa takām gida pavadībā.  
• Pusdienas. Pēc pusdienām – izjādes ar zirgiem pa mežiem, laukiem 
un ūdeni.
• Vakariņas. Pēc vakariņām ekskursija – nakts dzīvnieku vērošana.

8. diena
Pantanāla
• Celšanās pirms saulrieta, lai dotos rīta pastaigā un vērotu savvaļas 
dzīvnieku rīta darbības. 
• Brokastis. Pēc brokastīm velobrauciens līdz Rio Clarinho, kur 
sēdīsieties kanoe laivās, lai dotos laivu braucienā pa Rio Clarinho upi. 
Ja paveiksies, redzēsiet milzīgo upes ūdru. Būs iespēja makšķerēt 
piranjas un dzeloņzivis, kuras papildinās Jūsu pusdienu piknika 
maltīti.  

10 dienu ceļojums pa Brazīlijas lietusmežiem, savannu un  
mitrājiem. Pirmatnīgās daba, dzīvnieki un putni.                                                     

Papildus: Rīga – Kujaba – Rīga  (no 830,- LVL, a/k Lufthansa / TAM Linhas Aereas)

no 2695,- LVL



• Vēlā pēcpusdienā atgriešanās lodžā, kur baseina tuvumā varēsiet 
vērot saulrietu.
• Vakariņas un brīvais laiks Araras Ecolodge.

9. diena
Pantanāla
Pēc brokastīm velobrauciens uz blakus esošo fermu, pēc vietējās 
tradīcijas – Guaranas dzēriena baudīšana un fermas apskate. 
Pusdienas lodžā.
Pēcpusdienā – foto safari uz Transpantaneira Parka ceļa.
Vakariņas lodžā. Pēc tām varēsiet izbaudīt nakts foto safari ar īpašām 
gaismām aprīkotu smago mašīnu. 

10.diena 
Pantanāla – Kujaba
Pēc brokastīm transfērs atpakaļ uz Matugrosu galvaspilsētu Kujabu 
un lidostu – lidojums mājup.

Ceļojumu var papildināt ar nakšņošanu Kujabā, Riodežaneiro, Igvasu 
ceļojuma vai kādu citu ceļojuma paketi.



Brazīlija
Riodežaneiro karnevāls 2013 

1. diena, 12.02.
Rīga – Frankfurte – Riodežaneiro
• Lidojumi: Rīga – Frankfurte – Riodežaneiro. Nakts lidmašīnā.

2. diena, 13.02.
Riodežaneiro
• Ielidošana Riodežaneiro, transfērs uz 4* viesnīcu Kopakabanas 
pludmales rajonā. Brīvais laiks aklimatizācijai.

3. diena, 14.02.
Riodežaneiro
• Brokastis. Ekskursija uz Cukurgalvas kalnu, pēc tam pusdienas 
brazīliešu grill-restorānā (churrascaria).
Turpinājumā pilsētas apskates ekskursija.
• Vēlā pēcpusdienā atgriešanās viesnīcā.

4. diena, 15.02.
Riodežaneiro
• Brokastis. Ekskursija uz Korkovado kalnu (Jēzus Kristus statuja), 
turpinājumā – ekskursija uz Botānisko dārzu. 

5. diena, 16.02.
Riodežaneiro
• Brokastis. Brīvs laiks līdz vakaram. 
• Vakarā transfērs uz Sambodromu karnevāla apmeklējumam. Visu 
nakti – karnevāla parāde. Atgriešanās viesnīcā pret rītu.

6. diena, 17.02.
Riodežaneiro
• Brokastis. Atpūta pēc karnevāla. Brīvais laiks. 
• Par papildus samaksu iespējams pasūtīt ekskursijas brīvajās dienās.

7. diena, 18.02.
Riodežaneiro
• Brokastis. Ekskursija ar džipiem uz Tižukas mežu (Tijuca) un netālu 
esošo St.Teresa vecpilsētas rajonu.
• Atgriešanās viesnīcā ap pusdienlaiku.  

8. diena, 19.02.
Riodežaneiro
• Brokastis. Atpūta Kopakabanas pludmalē pie Atlantijas okeāna. 
Brīvais laiks. 
• Par papildus samaksu iespējams pasūtīt ekskursijas brīvajās dienās.

9. diena, 20.02.
Riodežaneiro – Frankfurte 
• Brokastis. Pusdienlaikā izrakstīšanās no viesnīcas un transfērs uz 
lidostu. Lidojums Riodežaneiro – Frankfurte. Nakts lidmašīnā.

10. diena, 21.02.
Frankfurte – Rīga
• Ielidošana Frankfurtē, tālāk lidojums uz Rīgu.
• Ielidošana Rīgā īsi pirms pusnakts.

12.02. – 21.02.2013. (10 dienas)
Grupas ceļojums ar ekskursiju programmu un 
Riodežaneiro karnevāla apmeklējumu                                                 

1850,- LVL

Katru gadu pirms Lieldienu gavēņa visu Brazīliju pārpludina nerimstošas bungu skaņas un aizrautīgas 
sambas dejas – ir sācies planētas pats skaļākais, krāšņākais, jautrākais un grandiozākais šovs!

Rīga – Frankfurte – Riodežaneiro – Frankfurte – Rīga



Ekvadora
Ekvadoras krāšņākās ainavas

1. diena 
Kito
• Pēc ielidošanas Kito sagaidīšana un pilsētas apskates ekskursija. 
Kito ir pirmā pilsēta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā ar tās 
brīnišķīgajām katedrālēm, muzejiem un parkiem. 
 • Pēc ekskursijas transfērs uz izvēlēto viesnīcu.

2. diena 
Kito – Otavalo – Kito
Pēc brokastīm pilnas dienas ekskursija uz ziemeļiem – uz Otavalo, lai 
apmeklētu un iegādātos vietējo kalnu iedzīvotāju rokdarbu tirdziņu – 
kokgriezumus, izšuvumus, mūzikas instrumentus. Pusdienas vietējā 
restorānā. Pēc tam apmeklēsiet „ādas pilsētu” Cotacachi un krātera 
ezeru Cuicocha.
 • Pēc ekskursijas atgriešanās viesnīcā Kito.

3. diena 
Kito – Cotopaxi
• Pēc brokastīm dosieties dienvidu virzienā un apmeklēsiet Ekvado-
ras pirmo Nacionālo parku Cotopaxi, kurš ir pazīstams arī kā vietējo 
iedzīvotāju svētvieta gadsimtu garumā. Tā ir otra augstākā Ekvadoras 
virsotne 5897m augstumā. Pa ceļam uz virsotni sastapsiet vairāk 90 
putnu sugas.
• Vakariņas un nakšņošana viesnīcā Cotopaxi.

4. diena 
Cotopaxi – Riobamba
• Pēc brokastīm brauksiet tālāk uz dienvidiem cauri brīnišķīgajai 
„Vulkānu ielejai” un sasniegsiet Riobambu – Ekvadoras Andu vidienes 
dzīvīgāko pilsētu ar tās koloniālo šarmu un šaurajām ieliņām. Šeit 
apmeklēsiet Ekvadoras augstāko vulkānu Chimborazo 6310m 
augstumā, kas pamatoti tiek dēvēts arī par tālāko punktu no zemes-
lodes centra.
• Dienas un ekskursijas nobeigumā Jūs gaidīs vakariņas un 
nakšņošana tipiskā ekvadoriešu haciendā (kotedžā).

5. diena 
Riobamba – Cuenca
• Pēc brokastīm dosieties ceļā – vispirms baudīsiet Chimborazo 
vulkāna panorāmas ainavas. No Alausi sākas elpu aizraujošs ceļš 
lejup pa kalnu Nariz del Diablo. Pēc tam apmeklēsiet Ingapirca 
cietoksni – milzīgu pirmskoloniālā laika inku vēstures pieminekli no 
15.gadsimta. 
• Pēc ekskursijas vakariņas, atpūta un nakšņošana viesnīcā Cuenca.

6. diena
Cuenca
• Brokastis. Šodienas programmā ir Cuencas apskate – šī ir 
harismātiskākā koloniālā laika pilsēta, kas pārsteigs gan ar savu 
arhitektūru, gan skaistajām dabas ainavām.
• Vakariņas un nakšņošana viesnīcā Cuenca.

7. diena.
Gvajakila
• Pēc brokastīm dosieties Gvajakilas virzienā, pa ceļam apskatot 
Ekvadoras ezeru kompleksu „El Cajas” un baudot ceļmalas ainavas 
ar cukurniedru un banānu plantācijām. Vēlāk apskatīsiet Gvajakilas 
vēsturisko parku, kurš sastāv no trim daļām: savvaļas flora un fauna, 
vietējās tradīcijas un modernās civilizācijas arhitektūra.
• Vakariņas un nakšņošana viesnīcā Gvajakilā.

8. diena
Gvajakila
Transfērs no viesnīcas uz lidostu. Lidojums mājās.

Ceļojumu var papildināt ar dažādām ceļojuma paketēm – Galapagu 
kruīzu, Peru vai Brazīlijas programmu.

8 dienu ekskursiju ceļojums                                                                                           

Papildus: aviobiļete Rīga – Kito / Gvajakila – Rīga (no 885,- LVL ar a/k Lufthansa / Iberia)

965,- LVL

Ekvadora ir viena no mazākajām Dienvidamerikas valstiņām, taču arī viena no interesantākajām ar tās 
daudzveidīgo dabu un kultūrvēstures pieminekļiem. Šajā vienas nedēļas braucienā pagūsiet apskatīt 
burvīgākās dabas ainavas – vulkānus, ezerus, kalnu virsotnes, kā arī iegūt priekšstatu par tās laipnajiem 
un viesmīlīgajiem iedzīvotājiem.

Kito – Otavalo – Cotopaxi – Riobamba – Cuenca – Gvajakila



Peru un Bolīvija 
Inku impērijas šūpulis

  
Lima – Kusko – Maču Pikču – Kusko – Puno – Titikakas ezers – Lapasa – Tiauanako – Lima

1. – 2. diena
Rīga – Lima
Lidojums Rīga – Lima ar pārsēšanos. Ierašanās Limā vakarā, pasu 
kontroles un muitas formalitātes. Sagaidīšana lidostā un transfērs uz 
viesnīcu.

3. diena
Lima
Brokastis viesnīcā. Koloniālās Limas apskates ekskursija. Ekskursijas 
laikā redzēsiet galveno laukumu Plaza Mayor, Katedrāli, Arhibīskapa 
pili, Valdības namu, Sanfrancisko klosteri. Pēc tam apmeklēsiet Huaca 
Pucllana – inku maģisko ceremoniālo un administratīvo centru (4.gs.), 
un Huaca Huallamarca – svēto celtni piramīdas formā, kas tika izman-
tota upurēšanai pirmsspāņu periodā. Ceremoniālajā centrā atrodas 
muzejs ar eksponātiem no 3.gs līdz pat inku atnākšanai 15.gs. Pēc 
šī centra apmeklējuma brauksiet cauri modernajiem Limas rajoniem 
– Mirafloresu un Sanisidro, kā arī apmeklēsiet romantisko Mīlestības 
parku ar skulptūru „Andu mīlnieku pāris”.

Pusdienas restorānā ar zviedru galdu un skatu uz okeānu.
Pēcpusdienā Zelta muzeja apmeklējums. Muzejs piedāvā apskatīties 
plašu seno kultūru zelta rotaslietu kolekciju: auskari, pončo, kas izšūti 
ar zelta lapām, rituālu zobeni, dažādi izstrādājumi no smaragdiem, 
pērlēm un lazurīta.
Vakarā atgriešanās viesnīcā.

4. diena
Lima – Kusko
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz lidostu lidojumam uz Kusko. Pēc 
ielidošanas sagaidīšana un transfērs uz viesnīcu Sonesta Sol 4* (vai 
līdzīgu). Dienas otrajā pusē Kusko apskates ekskursija ar Saules 
tempļa apmeklējumu. Tieši šeit inki svinēja savus galvenos svētkus 
– ziemas saulgriežus. Pēc tam apmeklēsiet četras inku ievērojamāko 
celtņu drupas: Kenko templi, Puca Pucara sarkano cietoksni, Tambo 
Machay un arhitektūras komplekss Saksaiuaman (reliģiskās celtnes, 
cietoksnis, torņi un kanāli).
Vakariņas restorānā ar folkloras priekšnesumu.

5. diena
Kusko – Maču Pikču – Kusko
Brokastis viesnīcā. Pilnas dienas ekskursija uz Maču Pikču – „zudušo 
inku pilsētu”. Tieši uz Maču Pikču aizgāja zinošākie priesteri pēc inku 
impērijas sabrukšanas. Šo pilsētu spāņi tā arī neatrada. Maču Pikču 
ir uzcelts no milzīgiem klinšu gabaliem kalna virsotnē, kuram apkārt 
ir necaurstaigājamie džungļi. 1911. gadā šo pilsētu atklāja amerikāņu 
arheologs Irams Binghems.
Pusdienas. Atgriešanās Kusko ar vilcienu. Pēc ierašanās transfērs uz 
viesnīcu.

6. diena
Kusko
Brokastis viesnīcā. Brīva diena.
Izvēlei: – ekskursija uz Inku Svēto ieleju ar Oljantaitambo cietokšņa 
apmeklējumu (par papildus samaksu).

7. diena
Kusko – Puno
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Puno. Pa ceļam apstāšanās 
Andaguailas – Dienvidamerikas Siksta kapelā un Rakči – inku 
administratīvā celtne. Pusdienas Sikuani pilsētiņā. Nākamās pieturas: 
Laraja (4400m virs jūras līmeņa) – tirgus ceļmalā ar grandioziem 
kalniem fonā, Pukara – pirms inku kultūras centrs.
Ap plkst. 18:00 ierašanās Puno, izmitināšana viesnīcā Sonesta Po-
sada del Inca 4* (vai līdzīgā).

8. diena
Puno – Titikakas ezers – Puno
Brokastis viesnīcā. Ekskursija uz visaugstāk kalnos esošo kuģojamo 
ezeru pasaulē. Ekskursijas laikā apmeklēsiet peldošu salu, kas ir 
mākslīgi radīta no kūdras  un niedrēm. Šeit dzīvo aimaru indiāņi. Viņi 
ir saglabājuši savas paražas, ticības un nacionālos kostīmus.
Dienas otrajā pusē apmeklēsiet Culpas de Sillustani – senos 
apbedījumu torņus.
Nakts viesnīcā.

14 dienu ceļojums uz Peru un Bolīviju 
ar ekskursiju programmu.            

Papildus: aviobiļete Rīga – Lima – Rīga (no 895,- LVL)
Izbraukšanas datumi 2012. gadā:  23.03., 27.04., 25.05., 22.06., 20.07., 17.08., 14.09., 19.10., 16.11.

1485,- LVL



9. diena
Puno – Lapasa
Brokastis viesnīcā. Transfērs līdz Kopakabanas pilsētiņai (3 stun-
das ceļā). Tikšanās ar gidu. Kopakabanas Dievmātes baznīcas 
apmeklējums. No šejienes sāksies brauciens ar kuteri pa Titikakas 
ezeru. Ekskursija pa Saules salu – leģendārā inku impērijas dibinātāju 
dzimšanas vieta. Pusdienas restorānā ar skatu uz ezeru. Inku pils 
Pilkokainas apskate. Ceļojuma turpinājums pa Titikakas ezeru, 
vizināšanās ar īstu niedru laivu.
Transfērs uz Lapasu. Izmitināšana viesnīcā Rey Palace 4* (vai 
līdzīgā).

10. diena
Lapasa
Brokastis viesnīcā. Lapasas apskates ekskursija: Valdības nams, 
Muriljo laukums, Katedrāle, Sanfrancisko baznīca, greznie kvartāli 
Obrahesa, Kalokoto, La Florida. Mēness ielejas apmeklējums – 
pārsteidzoši skaista vieta netālu no pilsētas kalnos.

11. diena
Lapasa – Tiauanako – Puno – Lima
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana no Lapasas, Tiauanako (pirms inku 
civilizācijas galvaspilsēta) arheoloģiskā kompleksā apmeklējums. Šis 
komplekss tika uzcelts apmēram pirms 4000 gadiem. Te ir apskatāmi 
milzīgas akmens skulptūras un tempļu komplekss Kalasasaja.
Pusdienas. Pēc pusdienām transfērs uz lidostu lidojumam uz Limu.
Transfērs uz viesnīcu.

12. diena
Brokastis viesnīcā. Brīva diena Limā.
Izvēlei: – pilnas dienas ekskursija uz Baljestas salām un Naskas 
līnijām vai uz Amerikas senāko valsti – Caral (par papildus maksu)

13. diena
Brokastis un transfērs uz lidostu starpkontinentālajam 
pārlidojumam.

14. diena
Ielidošana Eiropā. Pārsēšanās un lidojums uz Rīgu.



Meksika 
Dievu pilsētas

Mehiko – Puebla – Verakrusa – Viljaermoza – Palenke – Kampeče – Uxmal – Merida – Čičenica 
– Ek Balam – Kankūna

1. diena
Lidojums uz Mehiko. Ierašanās Mehiko. Sagaidīšana un transfērs 
uz viesnīcu (30 – 40 min).

2. diena
Apskates ekskursija: Teotihuakana piramīdas un Antropoloģijas 
muzejs (10 stundas)
• Brokastis viesnīcā. Lielākās pasaules pilsētas apskates ekskursija, 
kuras laikā apmeklēsiet Sokalo (Zocalo) – valsts galveno laukumu 
– brīvdabas muzeju, kur atrasts senās acteku pilsētas Tenočtitlanas 
(Tenochtitlan) drupas, katedrāli un prezidenta pili. Bagātākā 
Antropoloģijas muzeja apmeklējums – visa Meksikas pirms spāņu 
kolonizācijas laika vēstures antoloģija.
Teotihuakanas piramīdas (80 km no Mehiko) – “Meksikāņu Konstan-
tinopole”, kurā tās uzplaukuma laikā dzīvoja vairāk nekā 100 tūkstošu 
iedzīvotāju. Maģiskā pilsēta, kas pazuda neizskaidrotu apstākļu 
dēļ. Saules piramīda, kurā tika atrastas rituālās istabas-alas un 
neskaitāmas apbedījuma vietas. Mēness piramīda, Spārnotās Čūskas 
templis u.c. Atgriešanās viesnīcā.

3. diena
Mehiko – Puebla – Verakrusa
• Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Verakrusu cauri “vulkānu ielejai”. 
Koloniālās pilsētas Pueblas – meksikāņu saldumu un leģendārās 
šokolādes mērces “mole” dzimtenes –  apskate.  
• Pārbrauciens uz Verakrusu. Izmitināšana viesnīcā.

4. diena
Verakrusa – Viljaermoza – Palenke
• Brokastis viesnīcā. Izbraukums uz Viljaermozu, olmeku kultūras 
– La-Venta – visu mezoamerikāņu kultūru mātes – muzeja 
apmeklējums. Gigantiskās akmens galvas ar negroīdu vaibstiem – 
viens no mīklainākajiem senās civilizācijas vēstures pieminekļiem.
• Ierašanās Palenke, izmitināšanās viesnīcā.

5. diena
Palenke – Jaščilana (Yaxchilan) – Palenke
• Brokastis un brauciens uz Jaščilanu (Yaxchilan). Jaščilana ir īsta 
“zudusī” pilsēta Čiapasas džungļos. Šurp ir iespējams nokļūt tikai 
pa Usumasintas upi, kas tek gar Meksikas un Gvatemalas robežu. 
Jaščilana ir Lakandonu cilts indiāņu svētā pilsēta. Lakandoni ir vienīgā 
etniskā grupa, kas līdz mūsdienām saglabājuši pagānu tradīcijas un 
joprojām ir sastopami džungļos. Brauciena laikā redzēsiet dažādus 
eksotiskos dzīvniekus, putnu dažādību un izbaudīsiet fantastisko 
dabu, iepazīsiet noslēpumaino pagātni un dzīvi džungļos.
• Ierašanās Palenke, izmitināšanās viesnīcā.

6. diena
Palenke – Kampeče
• Brokastis viesnīcā. Arheoloģiskais centrs Palenke – viennozīmīgi 
viena no visgleznainākajām maiju senajām pilsētām. Pilsēta – galerija: 
priesteru un imperatora Pakalija II akmens portreti, dinastijas hronika, 
Saules un Krusta templis, “kosmonauta” attēls uz imperatora Pakalija 
sarkofāga plāksnes, kas tika atrasts Uzrakstu templī. Mīklainā, liānās 
un Čiapasas augstajos džungļos slīkstošā pilsēta. Šķērsojot Usu-
masintas upi, ierašanās pilsētā – cietoksnī Kampeče, kas ievērojama 
ar saviem 17. gadsimta aizsargmūriem un jūras laupītājiem. 
Izmitināšanās viesnīcā.

7. diena
Kampeče – Ušmala (Uxmal) – Merida
• Brokastis viesnīcā. Brīnišķīgais arhitektūras stila Puuc paraugs – 
Uxmal (Ušmala): ovālā savos pamatos Burvja piramīda, Gubernatora 
pils ar 365 lietus dieva Chaak (Čaka) maskām, Mūķeņu Kvadrāts, 
Bruņurupuču templis. Ierašanās Meridā. Izmitināšanās viesnīcā.

8 dienu ceļojums no Mehiko līdz Jukatanas 
pussalai ar ekskursiju programmu.                                                         

Papildus: aviobiļete Rīga – Mehiko / Kankūna – Rīga (no 615,- LVL)
Izbraukšanas datumi 2012. gadā: 06.03., 06.04., 20.04., 01.05., 06.06., 08.08., 06.09.   

no 585,- LVL



8. diena
Merida – Čičenica (Chichen Itza) – Ek Balam – Kankūna
• Brokastis viesnīcā. No Meridas, cauri henekena laukiem (dabīgā 
šķiedra, kas bija Jukatanas ekonomikas pamats), mēs ierodamies 
Čičenicā – Toltekas / Maiju kultūras paraugs. Spalvām greznotā 
čūskas dieva – Kukulkana piramīda, Bumbas spēles laukums, 
Observatorija. 
• Peldēšanās senotā – visskaistākajā Jukatanas karsta ezerā Ik 
Kilā – “vietā, kur piedzimst vējš”. Ek Balam arheoloģiskā centra, 
kas apgāž ierasto viedokli par Maiju kultūru, apmeklējums. Viens no 
svarīgākajiem pēdējās desmitgades arheoloģijas atklājumiem – gigan-
tisks reljefs, monstra-jaguāra sejas veidolā. No pilsētas, kas atklāta 
publikas apskatei tikai dažus gadus atpakaļ, ir redzams tikai “Kremlis”, 
bet pārējais joprojām dus džungļu ieskauts. Ierašanās Kankunā.
• Iespējams papildināt ceļojumu ar atpūtas dienām Kankunā.
Transfērs uz Kankūna lidostu.  Lidojums uz Rīgu

Ceļojuma cena vienam cilvēkam: 

4* viesnīcās:   5* viesnīcās:
divvietīgā numurā 585 LVL  divvietīgā numurā 680 LVL
vienvietīgā numurā 670 LVL  vienvietīgā numurā 790 LVL
trīsvietīgā numurā 512 LVL  trīsvietīgā numurā 647 LVL
Bērnam (2 – 11 g.)* 350 LVL  Bērnam (2 – 11 g.)* 410 LVL

* Cena bērnam 2 – 11 g.v. dzīvojot divvietīgā numurā ar 2 
pieaugušajiem



Meksika 
Piecas civilizācijas

Mehiko – Puebla – Puebla – Oaxaca – Monte Alban – Tehuantepec – Kankūna

1. diena
Lidojums uz Mehiko. Ierašanās Mehiko. Sagaidīšana un transfērs uz 
viesnīcu (30 – 40 min).

2. diena
Apskates ekskursija: Teotihuakana piramīdas un Antropoloģijas 
muzejs (10 stundas)
• Brokastis viesnīcā. Lielākās pasaules pilsētas apskates ekskursija, 
kuras laikā apmeklēsiet Sokalo (Zocalo) – valsts galveno laukumu 
– brīvdabas muzeju, kur atrasts senās acteku pilsētas Tenočtitlanas 
(Tenochtitlan) drupas, katedrāli un prezidenta pili. Bagātākā 
Antropoloģijas muzeja apmeklējums – visa Meksikas pirms spāņu 
kolonizācijas laika vēstures antoloģija.
Teotihuakanas piramīdas (80 km no Mehiko) – “Meksikāņu Konstan-
tinopole”, kurā tās uzplaukuma laikā dzīvoja vairāk nekā 100 tūkstošu 
iedzīvotāju. Maģiskā pilsēta, kas pazuda neizskaidrotu apstākļu 
dēļ. Saules piramīda, kurā tika atrastas rituālās istabas-alas un 
neskaitāmas apbedījuma vietas. Mēness piramīda, Spārnotās Čūskas 
templis u.c. Atgriešanās viesnīcā. 

3. diena
Mehiko – Puebla – Oaxaca
• Brokastis viesnīcā. Šodien sākas Jūsu ceļš uz Karību jūras piekrasti. 
Puebla ir tīrā gaisa un dzīves kvalitātes pilsēta, leģendārās šokolādes 
mērces „mole” dzimtene. Meksikas nacionālā gara šūpoles. 
Gleznais ceļš līdz Oaxaca. Ierašanās pilsētā un izmitināšana. 
 
4. diena
Oaxaca – Monte Alban – Tehuantepec
• Brokastis viesnīcā. Zapoteku galvaspilsēta Montealbana ir lielisks 
urbanizācijas piemērs. Pilsētai ir stratēģiskā atrašanās vieta – 2000m 
virs jūras līmeņa. No šejienes paveras fantastisks skats uz Oaxaca 
pilsētu. Pilsētas ģeometrija, Bumbas spēļu laukums, Observatorija, 
akmens reljefi. Oaxaca apskates ekskursija.
• Ierašanās Tehuantepec pilsētā, izmitināšanās viesnīcā.

5. diena
Tehuantepec – San Cristobal de Las Casas 
• Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz San Cristobal de Las Casas. Līdz 
Canon del Sumidero pa sauszemi, tālāk pa ūdeni ar laivām. Canon 
del Sumerido kanjons ir viena no skaistākajām vietām Meksikā, 
kur var apskatīt alas un altārus, brīnumainus augus, kas aug klintīs 
un veido neparastas figūras. Pēc kanjona apskates brauciens līdz 
indiāņu pilsētai San Cristobal de las Casas, leģendāra cīnītāja Marko 
dzimtenei.
• Izmitināšanās viesnīcā.

6. diena
San Cristobal de las Casas – Misol-Ha – Palenke 
• Brokastis viesnīcā. Apskates ekskursija pa San Cristobal de las 
Casas, tirgus apmeklējums. Indiāņu ciematu Zinacatan un San Juan 
Chamula apmeklējums. Brauciens līdz gleznainam ūdenskritumam 
Misol-Ha, kur var arī nopeldēties.
• Ierašanās Palenke. Izmitināšanās viesnīcā.

7. diena
Palenke – Kampeče
• Arheoloģiskais centrs Palenke – viennozīmīgi viena no 
visgleznainākajām maiju senajām pilsētām. Pilsēta - galerija: priesteru 
un imperatora Pakalija II akmens portreti, dinastijas hronika, Saules 
un Krusta templis, “kosmonauta” attēls uz imperatora Pakalija 
sarkofāga plāksnes, kas tika atrasts Uzrakstu templī. Mīklainā, liānās 
un Čiapasas augstajos džungļos slīkstošā pilsēta. Šķērsojot Usu-
masintas upi, ierašanās pilsētā - cietoksnī Kampeče, kas ievērojama 
ar saviem 17. gadsimta aizsargmūriem un jūras laupītājiem. 
Izmitināšanās viesnīcā.

8. diena
Kampeče – Ušmala (Uxmal) – Merida
• Brokastis viesnīcā. Brīnišķīgais arhitektūras stila Puuc paraugs – 
Uxmal (Ušmala): ovālā savos pamatos Burvja piramīda, Gubernatora 
pils ar 365 lietus dieva Chaak (Čaka) maskām, Mūķeņu Kvadrāts, 
Bruņurupuču templis. Ierašanās Meridā. Izmitināšanās viesnīcā.

9 dienu ceļojums no Mehiko līdz Kankūnai
ar ekskursiju programmu.  

Papildus: aviobiļete Rīga – Mehiko / Kankūna – Rīga (no 615,- LVL).  
Izbraukšanas datumi 2012. gadā: 30.03., 27.04., 25.05., 27.06., 27.07., 22.08., 28.09.

no 680,- LVL



9. diena
Merida – Čičenica (Chichen Itza) – Ek Balam – Kankūna
• Brokastis viesnīcā. No Meridas, cauri henekena laukiem (dabīgā 
šķiedra, kas bija Jukatanas ekonomikas pamats), mēs ierodamies 
Čičenicā – Toltekas / Maiju kultūras paraugs. Spalvām greznotā 
čūskas dieva – Kukulkana piramīda, Bumbas spēles laukums, 
Observatorija.
• Peldēšanās senotā – visskaistākajā Jukatanas karsta ezerā Ik 
Kilā – “vietā, kur piedzimst vējš”. Ek Balam arheoloģiskā centra, 
kas apgāž ierasto viedokli par Maiju kultūru, apmeklējums. Viens no 
svarīgākajiem pēdējās desmitgades arheoloģijas atklājumiem – gigan-
tisks reljefs, monstra-jaguāra sejas veidolā. No pilsētas, kas atklāta 
publikas apskatei tikai dažus gadus atpakaļ, ir redzams tikai “Kremlis”, 
bet pārējais joprojām dus džungļu ieskauts. Ierašanās Kankunā. 

• Iespējams papildināt ceļojumu ar atpūtas dienām Kankunā.
Transfērs uz Kankūna lidostu.  Lidojums uz Rīgu.

Ceļojuma cena vienam cilvēkam: 

4* viesnīcās:   5* viesnīcās:
divvietīgā numurā 680 LVL  divvietīgā numurā 775 LVL
vienvietīgā numurā 774 LVL  vienvietīgā numurā 840 LVL
trīsvietīgā numurā 675 LVL  trīsvietīgā numurā 660 LVL
Bērnam (2 – 11 g.)* 410 LVL  Bērnam (2 – 11 g.)* 465 LVL

* Cena bērnam 2 – 11 g.v. dzīvojot divvietīgā numurā ar 2 
pieaugušajiem



Jamaika 
Karību jūras leģenda

Jamaika – pirātu un regeja dzimtene. Ar Jamaiku ir gluži kā ar regeju – vai nu neprātīgi iemīlies, vai jau 
veselu mūžību uzskati sevi par pārliecinātu rastafari. Ne velti slavenais jūras pirāts un Jamaikas vice-
gubernators Sers Henrijs Morgans izvēlējās tieši šo salu. Slinkums un degsme, enerģiskums un apātija, 
puritānisms un seksualitāte – šo galējību sirreālo miksli jutīsiet jau sperot pirmos soļus uz šīs zemes. 
Saule, regejs, cigāri un rums – tā ir Jamaika!

Rīga – Londona – Montego Bay – Negrila – Ocho Rios – Kingstona – Londona – Rīga

1. diena
Rīga – Londona
• Lidojums Rīga – Londona. Nakšņošana viesnīcā pie Getvikas 
lidostas.

2. diena
Londona – Montego Bay – Negrila
• Lidojums Londona – Montego Bay. Ielidošana plkst. 16:30 un vīzu 
formalitāšu kārtošana lidostā.  
• Transfērs komfortablā autobusā no lidostas uz Negrilu (apm. 80 km). 
Izmitināšana viesnīcā Grand Pineapple Beach Resort (bungalo ar 
skatu uz okeānu) ar All Inclusive.  

3. diena
Negrila
• Brīva diena – atpūta pēc lidojumiem.
Atpūta viesnīcā Grand Pineapple Beach Resort Karību jūras krastā.

4. diena
Negrila
• Pēc brokastīm ekskursija Black River Safari un Appleton ruma 
rūpnīcas apmeklējums.
Iepazīsim civilizācijas neskarto Jamaikas dienvidu krastu. Blekriveras 
(Black River) vēsturiskajā pilsētā izbaudīsim laivu braucienu un 
neskarto dabu. Ja paveiksies – ieraudzīsim kādu no šeit dzīvojošiem 
krokodiliem. Pēc pusdienām ar tradicionālajiem jamaikiešu 
ēdieniem apmeklēsim pasaulslaveno Appleton ruma rūpnīcu, kur arī 
nobaudīsim tās ražojumus. www.appletonrum.com
• Vakarā atgriešanās viesnīcā Grand Pineapple Beach Resort.

5. diena
Negrila – Montego Bay – Negrila
• Brīva diena līdz vakaram. Pēc vakariņām ekskursija Luminous La-
goon Tour – nakts kruīzs ar kuģīti pa mirdzošo lagūnu. Šeit iepazīsim 
unikālu dabas brīnumu – fosforizējošu spīdumu skalojoties ūdens 
virsmai, kas rodas pateicoties šajā ūdenī dzīvojošajiem mikroorgan-
ismiem. Iespēja vērot ūdenī peldošu zivju „spīdošās” kontūras, kā arī 
nopeldēties „spīdošajā” ūdenī pašiem.
• Dzīvošana viesnīcā Grand Pineapple Beach Resort.

6. diena
Negrila
• Brīva diena – iespēja izbaudīt dažādas ūdenssporta izklaides.
Dzīvošana viesnīcā Grand Pineapple Beach Resort.

7. diena
Negrila – Ocho Rios
• Pēc brokastīm transfērs ar komfortablu autobusu uz Ocho Rios 
(apm. 190 km). Brīvais laiks. Dzīvošana viesnīcā Beaches Boscobel 
ar All Inclusive.

8. diena
Ocho Rios
• Brīva diena atpūtai pie Karību jūras. Dzīvošana viesnīcā Beaches 
Boscobel.

9. diena
Ocho Rios
• Pilnas dienas ekskursija:  Dunn’s River ūdenskritumi un Nine Miles 
ciems (regeja leģendas Boba Mārleja dzimtās mājas).  

09.03. – 20.03.2012. (12 dienas)
08.03. – 19.03.2013. (12 dienas)
Grupas ceļojums ar ekskursiju programmu un atpūtu.       

1895,- LVL



Ekskursijas apraksts:
No viesnīcas dosimies cauri Ferna mežam, vietā, kur kādreiz bijusi 
upes gultne, bet pašreiz moderns ceļš; pēc tam botāniskā dārza 
apmeklējums.

Turpinājumā neilga apstāšanās pie viena no lielajiem duty-free 
tirdzniecības centriem, no kura dosimies uz vienu no Jamaikas 
ievērojamākajiem apskates objektiem – Danna upes ūdenskritumiem 
(Dunn’s River Falls). Upe, šķērsojot daudzās kaskādes, ietek Karību jūrā. 
Populāra tūristu izklaide ir kāpšana pa kaskādēm uz augšu pret straumi.

Pēc ūdenskritumu apmeklējuma – ekskursijas turpinājums uz Boba 
Mārleja dzimtajām mājām – Nine Miles ciematā, kur Bobs Mārlejs 
pavadīja savu bērnību un ļoti bieži atgriezās pēc iedvesmas un lai 
komponētu. Tagad šeit ir ierīkots Regeja muzejs, bet dārzā atrodas 
mauzolejs – regeja karaļa Boba Mārleja, viņa pusbrāļa un mātes 
atdusas vieta.

Šajā ekskursijā mūs pavadīs īsts rastafari gids – Joto, jeb kā viņu 
dēvē „Captain Crazy”, kurš, iespējams, ir atraktīvākais un jautrākais 

no visiem gidiem, kurus esat kādreiz sastapuši (YouTube ir atrodami 
vairāk kā 14000 video ar šo gidu)!
• Vakarā – atgriešanās viesnīcā Beaches Boscobel.

10. diena
Ocho Rios
• Atpūta pludmalē. Brīvais laiks.
Dzīvošana viesnīcā Beaches Boscobel ar All Inclusive.

11. diena
Ocho Rios – Kingstona – Londona• Pēc brokastīm transfērs ar 
komfortablu autobusu uz Kingstonas lidostu (apm. 90 km).
• Lidojums Kingstona – Londona. Nakts lidmašīnā. 

12. diena
Londona – Rīga
• No rīta ielidošana Londonā (Getvikas lidostā, plkst. 09:05).
• Plkst. 13:10 lidojums Londona – Rīga
• Ielidošana Rīgā – plkst. 17:50.



J A M A I K A
S E N T L Ū S I J A

B A H A M A S
A N T I G V A

K U B A

IZBAUDIET VISLABĀKOS KARĪBU KŪRORTUS – TIEM, KAS IEMĪLĒJUŠIES!IZBAUDIET VISLABĀKOS KARĪBU KŪRORTUS – TIEM, KAS IEMĪLĒJUŠIES!

Jautājiet un rezervējiet savā ceļojumu aģentūrā     www.sandalsbeaches.lv   |   www.sandals.com

Sandals greznie kūrorti  piedāvā pāriem Luxury Included® “vai viss iekļauts cenā”... • Luksusa viesnīcas numuri ar karaliska izmēra king-size gultu • Izsmalcināti  ēdieni un 
Premium klases dzērieni neierobežotā daudzumā līdz pat 15 restorāniem vienā kūrortā • Ūdens sporta veidi, tai skaitā niršana ar akvalangu, vindsērfi ngs un ūdensslēpošana • 
Sauszemes sporta veidi, tai skaitā golfs un teniss • Elegantas vakara izklaides programmas • Privāts sulaiņa serviss pēc Anglijas karalistes Butler standarti em • Kāzu ceremonijas 
iekļautas cenā • Atpūti es vienā, Un izklaidējies visās Sandals viesnīcās!

E K S O T I S K A S  K Ā Z A S  U N  R O M A N T I S K I E  M E D U S S M Ē N E Š I * V I S L A B Ā K Ā S  P L U D M A L E S  P A S A U L Ē

Speciālais 

piedāvājums 

Atlaides līdz

40%

Atlaides spēkā veicot rezervācijas līdz 2012. gada 30. aprīlim ceļojumiem periodā līdz 2012. gada 27. decembrim

Atpūtas un ekskursiju ceļojumi
sadarbībā ar Eiropas tūroperatoriem.

Austrālija
Bali
Barbadosa
Dominikāna
Jamaika
Jaunzēlande
Kaboverde
Kenija

Kostarika
Kuba
Maldīvu salas
Maurīcija
Seišeļu salas
Sentlūsija
Šrilanka
Trinidada un Tobago



.lv

aviobiļetes
internetā
aviobiļetes
internetā

www.avio24.lv



Kr. Barona iela 40, Rīga, LV-1011, Latvija

Darba laiks: 
Pirmdiena – Piektdiena 9:30 – 18:30

Tālr.: 67299325; 67299326
Fakss: 67299327

E-pasts: info@ansbergs.lv
www.ansbergs.lv

www.avio24.lv

Ansbergs Travel
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