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 30.04. – 12.05. 13 dienas EUR 2650 
diena, maršruts        notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 30.04. 
Rīga – Frankurt – San 

Francisco 

viesnīca Sanfrancisko 

 04.00 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 06.15 – 07.30 lidojums Rīga – Frankfurte 

 10.20 – 12.35 lidojums Frankfurte – Sanfrancisko 

 transfērs uz viesnīcu; atpūta un brīvais laiks pēc lidojuma 

sestdiena, 01.05. 

San Francisco – Modesto 

 
 

 
 

 

 
viesnīca Modesto 

 Sanfrancisko apskate – daudzas nācijas un kultūras veido Sanfrancisko vienreizējo dzīves 

izjūtu. Pilsēta, kurā pašlaik dzīvo ap 6 miljoniem iedzīvotāju, veidojusies 19. gs., Zelta 

drudža laikā. Tagad tā ir eleganta, kosmopolītiska jūras osta, ko krustu šķērsu caurvij stāvas, 

kalnu nogāzēs izbūvētas ielas. Fisherman Wharf ostiņa ar jūras lauvu koloniju 

 Zelta vārtu tilts – Sanfrancisko pilsētas simbols, mīlīgā romantisko māju rinda, kas parādās 

vai ikvienā pastkartītē, ķīniešu pilsēta, kuras šaurajās ieliņās starp izkārtnēm divās valodās un 

bagātīgi rotātām laternām iespējams iepazīt ķīniešu ikdienu, debesskrāpji… Sausalito – 

mākslinieku meka, kur 60. gados dzimusi hipiju kustība. Agrā pēcpusdienā brīvais laiks. 

 vēlā pēcpusdienā pārbrauciens uz Modesto pilsētu (160 km) 

svētdiena, 02.05. 

Modesto – Yosemite NP –
Bakersfield 

 
viesnīca Beikersfīldā 

 pilnas dienas ekskursija uz Yosemite nacionālo parku 

 Yosemite nacionālais parks. Ne velti saka – kalni ir kā slimība: reiz saslimsi –  

slimosi visu mūžu. Yosemite parks atrodas pasaules garākās kalnu sistēmas Kordiljeru kalnu 

grēdā Sierra Nevada. 

 pēcpusdienā pastaiga līdz sekvojas koku birzij - Tuolumne Grove vai Mariposa Grove 

pirmdiena, 03.05. 

Bakersfield –  
Death Valley –  

Las Vegas 

Excalibur  
viesnīca Lasvegasā 

 Death Valley jeb Nāves ielejas nacionālais parks pārsteidz ar fascinējošām kalnu kontūrām, 

kas ietver Rietumu puslodes dziļāko ieplaku – 86 m zemāk par jūras līmeni, kur dienā saule 

svilina +55ºC, bet naktī temperatūra noslīd līdz +5ºC. Tā ir skarbi fantastiska vide, kas 

ierosina mākslinieka iztēli. Te atrodas Zabriskie Point,  

ko varbūt atceramies no Antonioni leģendārās šāda paša nosaukuma filmas.  

 pēc izvēles – Las Vegas night tour (par papildus samaksu)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



diena, maršruts        notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 04.05. 

Las Vegas 

 

 

 

viesnīca Lasvegasā 

 brīvais laiks – iespēja izmēģināt veiksmi kazino valstībā vai vienkārši pavērot mutuļojošas 

kaisles un azarta pārņemtos spēlmaņus.    

 Lasvegasa – vakars ir īstais laiks iziet ielās! Azartspēļu galvaspilsētā neona gaismas ir tik 

spožas, ka jau simtiem kilometru no pilsētas vakaros redzama tās atblāzma debesīs. 

Lasvegasa piedāvā ne tikai plašu kazino un spēļu automātu izvēli, bet arī augstas kvalitātes 

koncertus un šovus vakaros. 

trešdiena, 05.05. 
Las Vegas – Bryce Canyon 

viesnīca pie Brīsas kanjona 

nac. parka 

 šodien dosimies caur teritorijām, ko vēsturiski apdzīvojuši mormoņi, kas ieradušies civilā 

kara laikā un galvenokārt nodarbojušies ar kokvilnas audzēšanu. Šīs teritorijas kļuvušas par 

uzņemšanas laukumu daudzām Holivudas filmām. Pa ceļam, iegriezīsimies Zion 

nacionālajā parkā, kurš slavens dēļ savām rozā nokrāsas klintīm. 

ceturtdiena, 06.05. 
Bryce Canyon – Page 

 

 

 

viesnīca Peidžā 

 Brīsas kanjona nacionālais parks. Brīsas kanjonu nekādā gadījumā nevar nosaukt par 

grandiozu, bet par fantastisku gan. Te slejas rūsganas klintis, daudzas no kurām atgādina 

milzīgus kokus, te jūties gluži kā apmaldījies sarkanā mežā. 

 inženieru meistardarbs – Glen Kanjona dambis 

 elpu aizraujošais Horseshoe Bend skatu punkts 

 Powell ezers – lielākais mākslīgais ezers pasaulē. 

piektdiena, 07.05. 
Page – Monument Valley – 

Kayenta 

 

 

viesnīca Kayenta pilsētā 

 viens no ceļojuma neaizmirstamākajiem mirkļiem – gaismas spēles pasakainajā un īpaši 

fotogēniskajā Antilopes kanjonā (pie labiem laikapstākļiem – lielu lietu laikā var tikt 

slēgts; grupa var tik dalīta 2 daļās) 

 Monument Valley jeb Pieminekļu ieleja ir navaho indiāņu dzimtā vieta un Mežonīgo 

Rietumu ikona. Šajā skaistajā ielejā ir uzfilmētas piecas Džona Forda filmas. 

 Navajo indiāņu barbekjū vakariņas Pieminekļu ielejā 

sestdiena, 08.05. 

Kayenta – Grand Canyon – 

Flagstaff/Williams 
viesnīca Lielā kanjona NP 

apkārtnē 

 Lielā Kanjona apskate 

Sagatavojiet fotoaparātu! Šodien ir Lielā Kanjona diena! Lai gan – tas ir tik neaptverami 

liels, ka nevienā fotogrāfijā tā īsti neiet iekšā… Kolorado upe izlauzusi šo kanjonu, kurš 

tiek saukts arī par vienu no septiņiem pasaules dabas brīnumiem. 

Par papildus samaksu lidojums ar helikopteru vai mazo lidmašīnīti virs Grand Canyon 

svētdiena, 09.05. 

Flagstaff/Williams  – Los 
Angeles  

  
viesnīca Losandželosā 

(Artesia rajons) 

 slavenais Route 66 – amerikāņu kultūras simbols, pilns ar nostaļģiskām lietām un 

autiņiem no vecajiem laikiem: mūžam ceļā un labākas dzīves meklējumos!  

 Viljamsas un Seligmanas pilsētiņas 

 Calico spoku pilsēta – iespēja atgriezties pagātnē – 1881. gada kalnraču pilsētiņā Calico. 

Te iepazīsim tā laikmeta sadzīvi, kā arī uzzināsim par iemesliem, kas vairāk nekā pirms 

gadsimta lika vīriem šo pilsētiņu pamest. 

pirmdiena, 10.05. 
Los Angeles  

  
 

 

viesnīca Losandželosā 

(Artesia rajons) 

 Losandželosa – saukta arī par Enģeļu pilsētu, Betona 

džungļiem, filmu mākslas metropoli, kontrastu pilsētu u.c. 

Kurš no apzīmējumiem šai megapolei ir piemērotākais?  

 Universal Studios filmu parks Holivudā (par papildu 

samaksu) – vienlaicīgi filmu uzņemšanas studija un 

vienreizējs atrakciju parks, kas katru gadu piesaista vairāk  

nekā 5 miljonus tūristu no visas pasaules. 

otrdiena, 11.05. 
Los Angeles – Frankurt 

 

nakts lidmašīnā 

 brīvs rīts Losandželosā (iespēja doties uz kādu no slavenajām 

Losandželosas Klusā okeāna pludmalēm) 

 ~15:00 transfērs uz Losandželosas lidostu 

 18.45 lidojums Losandželosa – Frankfurte 

trešdiena, 12.05. 

Frankurt – Riga 
 14:35 ielidošana Frankfurtē 

 20.50 – 23.55 lidojums Frankfurte – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 525 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Ceļazīmes cenā ietilpst 

Lidojums Rīga – Sanfrancisko; Losandželosa – Rīga (ar pārsēšanos Frankfurtē; ekonomiskā klase), lidostu nodokļi; transporta 

pakalpojumi ceļojuma laikā; nakšņošana *** un **+viesnīcās/moteļos ar kontinentālajām brokastīm, divvietīgos numuros ar 

WC un dušu; indiāņu BBQ vakariņas; veselības apdrošināšana ceļojuma laikā; latviešu valodā runājošās grupas vadītājas-gides 

pakalpojumi, ieejas maksa nac. parkos un apskates objektos kas minēti programmā, ESTA atļaujas izmaksas 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
Ieejas maksa apskates objektos, kas nav minēti programmā; transports brīvajā laikā, Las Vegas Night tour (~50 USD), 

Universal Studios (~120 USD); ēdienreizes, izņemot brokastis; personīgie izdevumi, dzeramnaudas šoferiem (~50 USD) 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 425  līdz 26.11. EUR 1200  līdz 26.02. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās līdz 26.11. pēc 26.11. pēc 26.02. 

zaudētā summa EUR 100  EUR 900  visa summa 

 iemaksāto summu līdz 25.03. 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. 

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!!! 

 LR nepilsoņus par vīzas kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojos 

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 vīzu anketa, pases kopija, telefona nr. un e-pasta adrese līdz 29.03.21.  

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 līdz 29.03.21. IMPRO jāiesniedz: pase; izziņa no darbavietas par 

ieņemamo amatu un darba algu (vai pensijas apliecības kopija); aizpildīta vīzas anketa; 1 foto (5x5 cm). Tādējādi ieteicams pasi 

nomainīt!  
   ASV vēstniecībā jāierodas visiem, kuriem nepieciešama ASV vīza. Datums un laiks tiks paziņots atsevišķi. Līdzi jāņem: 

pensionāru apliecība (kam ir) un nekustamo īpašumu apliecinoši dokumenti (nav obligāti, bet ieteicams).  

Grupas sapulce 15. aprīlī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (tikšanās 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 

 


