
  
 
 

2022  

BRĪVDIENAS FARAONU 

 ZEMĒ ĒĢIPTĒ  
  

                                                       

Nīlas krastos un tuksnešu noslēpumainajos plašumos – Karnakas un Luksoras 

tempļi, Valdnieku ieleja, safari Sahārā un atpūta Hurgadā 

Reti kura valsts pasaulē var lepoties ar tik plaši saglabātām vēstures liecībām – senās kapenes, 

tempļi, Valdnieku ieleja, nostāsti, leģendas un berberu dzīves veids – Ēģiptes zeme glabā vēstures 

ainas, kas joprojām nodarbina zinātnieku, filmu industrijas darboņu un ceļotāju prātus. Aicinām 

ceļojumā pa zināmām un ne tik pazīstamām vietām, atvēlot laiku arī atpūtai 

 05.03. – 12.03. 8 dienas EUR 875 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 05.03. 

Rīga – Hurgada  

***+viesnīca AI Hurgadā  

• 14:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 16:00 – 20:50 lidojums Rīga – Hurgada 

• iekārtošanās viesnīcā Hurgadā, aklimatizācija un atpūta, vakariņas   

svētdiena, 06.03. 

Hurgada  

 

 

 

 

***+viesnīca 

 All Inclusive 

 Hurgadā 

• Hurgada – otra lielākā Ēģiptes pilsēta Sarkanās jūra krastā; ceļotāju iecienīts kūrorts ar 

20km plašu atpūtas zonu jūras krastā. Ēģiptes magnēts ir patīkamais klimats, zeltainās 

smiltis, dzidrie jūras ūdeņi un krāsainie koraļļu rifi, kas peldot un snorkelējot pieejami 

ikvienam 

• Hurgadas apskate – panorāmas brauciens cauri Hurgadas kūrortu zonai, apstājoties 

vecpilsētā, apskatot seno ostu, Lielo Mošeju, ieskatoties pilsētas tirgū, kas ir gan vietējo 

iepirkšanās vieta, gan plašs darba lauks suvenīru medniekiem; kopīgi nobaudīsim vietējo 

viesmīlības zīmi – krūzi tējas un ūdenspīpi šišu    

• pusdienas viesnīcā (All Inclusive), brīva pēcpusdiena atpūtai 

pirmdiena, 07.03. 

Hurgada – Dendera –

Luksora  

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

 Luksorā 

• agri no rīta brauciens līdz Luksorai un Denderai (~5 stundas)  

• Dendera – viens no vislabāk saglabātajiem tempļiem Ēģiptē  

Nīlas Austrumu krasts  

• par pasaules lielāko brīvdabas muzeju dēvētā Luksora (UNESCO) – senās Ēģiptes 

galvaspilsēta Tēbas šodien saaugusi kopā ar moderno pilsētu. Nīlas austrumu krasta ritējusi 

senās pilsētas dzīve un izvietoti grandiozie tempļu kompleksi, savukārt rietumkrasts ir 

nekropole, kur bijusi mirušo valstība 

• Karnakas komplekss – viens no lielākajiem sakrālajiem kompleksiem pasaulē, celts ap 

1100 g.p.m.ē., veltīts dievam Amonam. Sfinksu avēnija, kolonnu zāle, svētais ezers    

• Luksoras templi apskatīsim saulrietā un vakara gaismās, kad templis tiek īpaši izgaismots 

un atdzīvojas senie hieroglifi un tempļa reljefi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 08.03. 

Luksora – Hurgada  

 

 

 

 

 

 

 

 

***+viesnīca 

 All Inclusive 

 Hurgadā 

Nīlas Rietumu krasts 

• Nīla senajiem ēģiptiešiem bijusi kā robeža starp dzīvo un mirušo pasauli, dosimies pāri uz 

Luksoras Nīlas rietumu krastu jeb nekropoli, kur plašā teritorijā izvietoti unikāli un 

savdabīgi apbedījumi 

• Karaļu ieleja – 64 faraonu atdusas vieta, kas tikai zinātājam atrodama starp tuksneša 

kalniem, savukārt kapenes un sarkofāgi bijuši īpaši grezni un gadsimtiem ilgi vilinājuši kā  

pētniekus, tā dārgumu meklētājus 

• majestātiskais karalienes Hatčepsutes templis – karaliene ir vienīgā Ēģiptes valdniece, 

kurai par godu celts templis 

• Memnona kolosi – divas 19,5 metrus augstas statujas, kas sargāja ieeju Amona templī  

• pēc izvēles, par papildus samaksu (10 EUR) – brauciens ar motorlaivu uz Banānu salu 

(iespēja nokļūt palmu mežā, nogaršot vietējos augļus un sastapt mini aligatorus)     

• atgriešanās Hurgadā  

trešdiena, 09.03. 

Hurgada  

 

 

 

***+viesnīca 

 All Inclusive 

 Hurgadā 

• atpūta pie Sarkanās jūras 4* viesnīcā ar All Inclusive servisu – laiks atpūtai un peldēm 

• papildus ekskursijas pēc izvēles, piemēram, 

- dienas programma atpūtas kompleksā pie koraļļu rifiem vai Delfīnu pasaules (~45 

EUR) – iespēja pavadīt dienu vienā no skaistākajiem līčiem ar koraļļu rifiem, 

snorkelējot, pastaigājoties pa zeltaino pludmali; cenā ietilpst transports, ieejas maksa, 

snorkelēšanas ekipējums; 

- izbraucieni Sarkanajā jūrā ar laivu ar stikla pamatni (~35 EUR) vai zemūdeni (55 EUR), 

niršanas iespējas u.c.     

ceturtdiena, 10.03. 

Hurgada  

 

 

***+viesnīca 

 All Inclusive 

 Hurgadā 

• rīta cēliens atpūtai  

• pēcpusdienā – Safari Sahārā – aktīva programma Sahāras tuksnesī – tuksnesis ir īstā 

Ēģipte, jo saviem spēkiem šī ekskursija nebūtu iespējama: brauciens ar džipiem pa 

tuksneša smiltīm, kāpām un oāzēm, beduīnu apmetnes apskate, iepazīsimies ar beduīnu 

savdabīgo dzīves veidu un tradīcijām. Saulrieta vērošana virs kāpām tuksnesī. Iespējama 

pastaiga kamieļa mugurā 

• Barbekjū veida vakariņas tuksneša apmetnē  

piektdiena, 11.03. 

Hurgada  

***+viesnīca AI Hurgadā 

• atpūta pie Sarkanās jūras – laiks atpūtai, peldēm, snorkelēšanai  

• papildus ekskursijas pēc izvēles 

 

sestdiena, 12.03. 

Hurgada – Rīga 
• transfērs uz lidostu  

• 21:50 – 03:00 lidojums Hurgada – Rīga (ielido 13 martā) 
 

   Papildus ekskursiju apmaksa tiek veikta tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Ēģiptē EUR. 

   Papildus ekskursiju norisei minimālais dalībnieku skaits ir 10! 
 

  



 

Piemaksa par komfortu un atlaides   

  
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (ekonomiskā klase; 20 kg nododamā un 

5 kg rokas bagāža; nav iekļauta ēdināšana), lidostu nodokļi  

• tūristu autobuss ceļojuma laikā 

• kopā 7 naktis - 3+* viesnīca Hurgadā ar All Inclusive un 3* viesnīca 

Luksorā, brokastis un vakariņas (divviet. numuri ar WC/dušu) 

• ieejas maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• IMPRO grupas vadītāja un vietējā krieviski runājoša gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

• Ēģiptes vīza (25 USD, lidostā, pilsoņiem) 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi 

• ieejas maksa muzejos un apskates objektos, kas nav iekļauti     

ceļojuma programmā 

• dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts 

tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka 

dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~40 EUR apmērā, kas 

jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Ēģiptē 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 05.11. EUR 350 līdz 05.01. atlikusī summa  

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 05.11. pēc 05.11. pēc 05.01. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa  

• iemaksāto summu līdz 01.02. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un 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 vīza jākārto iepriekš, vismaz 3-4 nedēļas pirms 

ceļojuma (izmaksas sedz klients) – laicīgi jāsazinās ar IMPRO 

Grupas informatīvā sapulce  

23.februārī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

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 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 185 
ceļazīmes cena bērniem līdz 11. g. (ieskaitot) EUR 835 


