
 

2021 

STAMBULA TULPJU  

ZIEDĒŠANAS LAIKĀ 
 

 

Stambulas Tulpju festivāla stāsts aizsākās pirms vairāk nekā 300 gadiem. Osmaņu sabiedrība 

dievināja tulpes, kuras uzskatīja par prieka avotu. Mūsdienās katru gadu dārznieku 

komandas stāda miljoniem tulpju pilsētas parkos un sabiedriskās vietās lai ikviens to 

ziedēšanas svētku laikā varētu baudīt krāsu un smaržu burvību 

 21.04. – 25.04. 5 dienas  595 EUR 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 21.04. 

Rīga – Stambula 

 

 

***viesnīca  

Stambulā 

• 10.30 pulcēšanās Rīgas lidostā  

• 12.30-15.30 lidojums Rīga – Stambula (Turkish Airlines)  

• transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās  

• Stambula – kādreizējā grieķu kolonija Bizantija pie Bosfora jūras šauruma, vēlākā Bizantijas 

impērijas galvaspilsēta Konstantinopole, tagad lielākā Turcijas pilsēta ar apmēram 14 milj. 

iedzīvotāju. Dinamiska metropole ar UNESCO aizsargātu vecpilsētu 

ceturtdiena, 22.04. 

Stambula 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca  

Stambulā 

• Stambulas iepazīšana (ar kājām vai sabiedrisko transportu) – pilsēta, kas atrodas divos 

kontinentos, starp Melno un Marmora jūru, Bosfora šauruma krastos. Pateicoties izdevīgajam 

ģeogrāfiskam izvietojumam, uzkrājusi sevī grieķu, hetu, persiešu, bizantiešu, arābu un turku 

vēstures, kultūras un tradīciju vienreizēju sajaukumu.  

• Topkapi pils – sultāna pils komplekss. Iespaidīga impēriskā dārgumu un relikviju glabātava. 

Skats no terases uz Bosforu 

• slavenā Sofijas katedrāle – 1000 gadu lielākā baznīca kristīgajā pasaulē, šodien – mošeja 

• Şerefiye cisterna – viena no vēsturiskajām Stambulas pazemes ūdenskrātuvēm 

• vakara gaismās ~ 2 stundu brauciens ar kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu. Kruīzs starp Āziju 

un Eiropu, aplūkojot greznās pilis no ūdens puses, iespaidīgos Bosfora tiltus, Anatolijas 

cietoksni, zvejnieku būdiņas un bagātnieku villas jūras krastā 

piektdiena, 23.04. 

Stambula 

***viesnīca 

Stambulā  

• Dolmabahčes pils – Osmaņu impērijas sultānu un prezidenta Ataturka rezidence 

• Emirgan parks - Stambulas Tulpju festivāla galvenais centrs  

• Turku nakts – aizraujošs mūzikas šovs un vakariņas ar tradicionālu Turcijas reģionu tautas 

mūziku, vēderdejotāju priekšnesumiem un dervišu virpuļošanu 

 sestdiena, 24.04. 

Stambula 

 

 

***viesnīca 

Stambulā 

• Suleimana Lieliskā mošeja – slavenā arhitekta Sinana meistardarbs. Ne tikai lūgšanu vieta, bet 

arī labdarības iestāžu centrs – kullye. Suleimana un Roksalanas mauzolejs 

•   Austrumu kolorīts, krāsas, smaržas un garšas Lielajā tirgū (Grand Bazaar) un Ēģiptes jeb 

garšvielu tirgū 

• Galatas tornis – fragments no 14 gs. pilsētas nocietinājumu sistēmas, panorāmas skats no torņa  

• brīva pēcpusdiena Stambulā nesteidzīgai pilsētas baudīšanai 

svētdiena, 25.04. 

Stambula – Rīga 
• brīvais rīts Stambulā suvenīru iegādei 

• ~12.00 transfērs uz lidostu 

• 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga 
 

 



 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 130 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 575 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojumi Rīga – Stambula – Rīga;  

• lidostu nodokļi, rokas bagāža 8 kg, nododamā bagāža 30 kg;  

• transporta pakalpojumi ekskursijas laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās *** viesnīcās; 

• vietējā gida (krievu valodā), IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksas objektos, sabiedriskā transporta izmaksas; 

• pusdienas, vakariņas;  

• dzeramnauda šoferiem un apkalpojošajam personālam ~15 EUR  
 

   Iespējamās papildizmaksas*   (2020 gada cenas)        EUR 

 

 

 

 

            

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 21.01.    EUR 200 līdz 18.03. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 21.01. pēc  21.01. pēc 18.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 06.04. iespējams pāradresēt citai personai, kura  vēlas doties minētajā ceļojumā  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

• papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas apliecība vai 

notariāli apstiprināta tās kopija. Ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja vai notariāli 

apstiprināta tās kopija.  

• LR nepilsoņiem ieceļošanas atļaujas-Turcijas E-vīzas kārtošanai ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms ceļojuma: 

     - jāaizpilda Vīzu anketa eksotiskiem ceļojumiem, kas atrodama www.impro.lv sadaļā "Vīzu anketas" 

     - jāiesniedz pases kopija (pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma)  

     - jāveic EUR 35 maksājums. Papildus informācija: Guna Kalna, guna@impro.lv 
 

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 
 

 

IMPRO, RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 
 

Topkapi pils 15 

Dolmabahčes pils 15 

Emirgan parks 3 

Turku nakts 45 

Galatas tornis 5 

Kuģītis pa Bosforu 18 

Sabiedriskais transports 1 brauciens 1 


