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ASV UN KANĀDA  

NO AUGSTAJIEM DEBESSKRĀPJIEM  

LĪDZ VARENAJIEM ŪDENSKRITUMIEM 

 

 

 

 

 

 10.05. – 20.05. 11 dienas EUR 2495 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 10.05. 

Rīga – Istanbul – New York 

***viesnīca Ņujorkā 

(Kvīnsā) 

 10.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.30 – 15.30 lidojums Rīga – Stambula 

 18.35 – 22.30 lidojums Stambula – Ņujorka 

 transfērs uz viesnīcu 

otrdiena, 11.05. 

New York  – Ithaca – 

Syracuse 

**+viesnīca Sirakūzā 

 pagarš pārbrauciens uz Finger Lakes ezeru reģionu, kas bagāts ar vairākiem 

desmitiem dažādu ūdens kaskāžu. 

 Lucifera ūdenskritums un 45 m augstais, 50 m platais Ithaca Falls Folskrīkas aizā 

 66 m augstais Taughannock ūdenskritums, kas izveidojis amfiteātra formas kanjonu 

trešdiena, 12.05. 

Syracuse – Thousand 

Islands – Kingston – 

Toronto 

 

 

 
***viesnīca Toronto 

 izbrauciens ar kuģīti pa 1000 salu arhipelāgu - elitāru, 19. gs ASV un Kanādas 

atpūtnieku vietu, kur bagātie un slavenie uz mazām saliņām sacēla greznas muižas, pilis 

un villas 

 Tūkstošs salu arhipelāga elegantākā pils - Boldt Castle 

 pirmā Apvienotās Kanādas galvaspilsēta Kingstona, kas pazaudēja savu statusu pēc 

Anglijas karalienes vizītes, kura bažījās par pilsētas spējām sevi aizsargāt, atrodoties tik 

tuvu Amerikas Savienotajām Valstīm 

 pārbrauciens uz Kanādas metropoli Toronto 

ceturtdiena, 13.05. 

Toronto – Niagara  

 

 

 

 

 

 

 
***viesnīca Niagarā 

(Kanādas pusē) 

 Toronto apskate – no maza ciematiņa, ko 18. 

gs. beigās mīļi mēdza dēvēt par Varžu dīķi 

Ontario ezera krastā, Toronto ir attīstījusies par 

Kanādas lielāko pilsētu. 

 par papildu samaksu – iespēja vērot Toronto  

no CN torņa, pasaules augstākās ēkas (553 m) 

 Ontārio vīna darītava – iepazīsimies ar 

Kanādas vīnkopības tradīcijām 

 viena no vislabāk saglabājušajām 19. gs. 

koloniālajām pilsētiņām Ziemeļamerikā - 

Niagara on the Lake 

piektdiena, 14.05. 

Niagara 

 

 

 

 

 

***viesnīca Niagarā 

(Kanādas pusē) 

 Niagara Falls – viens no pasaules skaistākajiem 

un iespaidīgākajiem ūdenskritumiem. Tā 

augstums ir tikai 56 metri, bet skaistums un 

varenība nav izmērāmi nekādās mērvienībās. 

(apskate no ASV un Kanādas puses) 

 par papildus samaksu (~19 USD) izbrauciens 

ar kuģīti pie Niagaras sajūtot šī grandiozā ūdens 

aizkara spēku 

 brīvais laiks atpūtai un papildus aktivitātēm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 15.05. 

Niagara – Washington DC 

 

***+viesnīca Vašingtonā 

 ļoti garš pārbrauciens uz Vašingtonu, pa ceļam vērojot Apalaču kalnus, laukus, 

Amerikas mazpilsētiņas un vientuļas lauku sētas 

 brīvs vakars Vašingtonā vai iespēja izstaigāt tās eleganto centru vakara 

apgaismojumā 

svētdiena, 16.05. 

Washington DC 

 

 
***+viesnīca Vašingtonā 

 Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsēta Vašingtona. Vieta, kur tiek pieņemti 

lēmumi, kas ietekmē ne tikai ASV, bet visas pasaules iedzīvotāju likteņus. 

 Baltais nams, Kapitolijs, vēstniecību rajons utt… 

 Aviācijas muzejs – iepazīsim ASV aviācijas sasniegumus no brāļu Raitu pirmā 

izgudrojuma līdz pēdējiem tehnoloģijas brīnumiem kosmosa iekarojumu jomā. 

pirmdiena, 17.05. 

Washington DC – 

Philadelphia – New York 

 
***viesnīca Ņujorkā 

(Kvīnsā) 

 pārbrauciens uz Filadelfiju 

 Filadelfija – viena no vēsturiskākajām un simpātiskākajām ASV pilsētām, kuru 

mēdz dēvēt pat Amerikas Atēnām. Pati galvenā vieta šajā pilsētā, kas noteikti jāredz, 

ir ēka, kurā 1776. gada 4. jūlijā tika parakstīta Neatkarības deklarācija.... un tā 

dzima Amerika! 

 pārbrauciens uz Ņujorku 

otrdiena, 18.05. 

New York 

 

 

 

 

 

***viesnīca Ņujorkā 

(Kvīnsā) 

 Ņujorkas apskate 

Neviena cita pilsēta pasaulē nav tik pašlepna, lai sevi sauktu par pasaules 

galvaspilsētu, bet Ņujorka to var. Vai tās varenums patiešām ir tik iespaidīgs? 

Ņujorkā skatīsim (no ārpuses) grandiozo Empire State ēku, kas iespaidīgi paceļas 

pār apkārtējām ēkām, slaveno Centrālo parku un Taimskvēru, Sv. Patrika 

katedrāli, Rokfellera centru, Brodveju un vietu, kur atradās pilsētas simbols – 

Dvīņu torņi. 

 par papildu samaksu – iespēja uzbraukt Empire State Building, lai pavērtos uz 

pasaules metropoli no augšas 

trešdiena, 19.05. 

New York – Istanbul 

 

nakts lidmašīnā 

 no rīta noslēgsim Ņujorkas apskati ar Amerikas Savienoto Valstu demokrātijas 

simbolu – izbraucienu ar kuģīti uz Brīvības statuju. 

 ap 15:00 transfērs uz Ņujorkas lidostu 

 19.00 lidojums Ņujorka – Stambula 

ceturtdiena, 20.05. 

Istanbul – Rīga 
 11.50 ielidošana Stambulā 

 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga  

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojums Rīga – Stambula – Ņujorka – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase); lidostu nodokļi, komfortabls autobuss ceļojuma 

laikā ASV un Kanādā; nakšņošana divvietīgos numuros **+, *** un ***+ viesnīcās ar brokastīm; IMPRO grupas vadītāja un 

vietējo gidu pakalpojumi; veselības apdrošināšana; ekskursijas, izbraucieni ar kuģīšiem un ieejas biļetes, kas minētas 

programmā ASV un Kanādā, ESTA ASV iebraukšanas atļaujas maksa 

Ceļazīmes cena neietilpst 
Personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas; dzeramnauda šoferim un gidiem (vismaz 55 USD); ieejas maksa 

pasākumos un objektos, kuri nav minēti ceļojuma programmā; CN tornis Toronto, Empire State Building tornis; kuģīša 

izbrauciens pie Niagāras (~20 USD); ASV vīza, ja tāda nepieciešama 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 425 līdz 01.12. EUR 1000 līdz 01.03. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.12. pēc 01.12. pēc 01.03. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 850 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 05.04. 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 vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.     

LR pilsoņiem nav nepieciešama Kanādas vīza.  

 Uzmanību!!! Personām, kurām pasē ir Z-KOREJAS, JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, 

IRĀKAS vai SUDĀNAS vīza, jānomaina pases pirms ceļojuma, jo ar šīs valsts vīzu ASV iebraukt aizliegts!!! 

ASV ieceļošanas atļaujas saņemšanai nepieciešams  
 ja ceļotājam ir Latvijas pilsoņa biometriskā pase (ES pase sarkanā krāsā, kas izdota pēc 2007. gada 20. novembra), tad ASV 

vīza nav nepieciešama, bet jākārto ASV iebraukšanas atļauja ESTA. Lai to iegūtu, ceļotājiem (izņemot tos, kuriem ir iepriekš 

nokārtota ASV vīza) IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un lielā vīzu anketa līdz 10.04.21.  

Ja gadījumā tiek atteikta ieceļošanas atļauja Bezvīzu programmas ietvaros, nepieciešams kārtot vīzu ASV vēstniecībā. 

 ja ceļotājam pasē ir Z-KOREJAS, JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, IRĀKAS vai SUDĀNAS 

vīza, tad jākārto vīzas pēc iepriekšējās kārtības, t.i. līdz 10.04.21.. IMPRO jāiesniedz: pase; izziņa no darbavietas par 

ieņemamo amatu un darba algu (vai pensijas apliecības kopija); aizpildīta vīzas anketa; 1 foto (5x5 cm), vīzas maksa 110 EUR. 

ASV vēstniecībā jāierodas visiem, kuriem nepieciešama ASV vīza. Tādējādi ieteicams pasi nomainīt uz jaunā parauga! 

Grupas sapulce: 28. aprīlī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


