
 
 
 

 

 

 

 

2021  

ARĀBU EMIRĀTI 
DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA 

ar iespēju ielūkoties OMĀNĀ (Musandamas fjordi) 
 

 

 07.11. – 15.11. 9 dienas  EUR 1245 
 

diena, maršruts 

 

      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 07.11. 

Rīga – Dubai 

****viesnīca Dubaijā  

(Al Jawhara Gardens) 

 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.05 – 16.05 lidojums Rīga – Stambula 

 19.45 – 01.10 lidojums Stambula – Dubaija 

 transfērs uz viesnīcu 

pirmdiena, 08.11. 

Dubai 
 

****viesnīca Dubajā 

(Al Jawhara Gardens 

Dubai vai līdzīga) 

 Miracle Garden jeb Brīnumu dārzs ir gluži kā mirāža tuksnesī! Utopisks projekts, kā rezultātā tika 

radīts pasaulē lielākais dārzs ar fantastiskām puķu instalācijām un 109 miljoniem ziedu tuksnesī 

 Dubaija – kosmopolītiskā, pārsteigumiem pilnā un mūžam mainīgā Dubaija, kurā mūsdienu 

arhitektūras brīnumi sadzīvo ar senajiem Vēja torņu namiem. Vēl tikai pirms 50 gadiem tas bija 

necils zvejnieku ciematiņš, bet nu Dubaija ir pasaules metropole un Tuvo Austrumu finansu centrs. 

Pusdienas ekskursija pa pilsētu ar Dubaijas muzeja apmeklējumu. Vēlā pēcpusdienā brīvais laiks 

otrdiena, 09.11. 
Dubai – Sharjah – 

Dubai 
****viesnīca Dubajā 

 no rīta brīvais laiks Dubaijā. Par papildus samaksu iespēja uzbraukt 830m augstajā Burj 

Khalifa tornī (pasaules augstākajā debesskrāpī; ~60 USD + metro) 

 Sharjah tūre - AAE kultūras galvaspilsēta un viens no interesantākajiem emirātiem. Šeit apskatīsim 

vecpilsētu, Al-Noor mošeju, Karaļa Faizala mošeju un paklaiņosim pa seno Souk Al-Arsa tirgu 

trešdiena, 10.11. 

Dubai – Abu Dhabi – 

Dubai 
 

 

****viesnīca Dubaijā 

 pilnas dienas ekskursija uz Abū Dabī (8 h) - Apvienoto Arābu Emirātu bagātāko emirātu, kas ilgu 

laiku sponsorēja Dubaijas attīstību, bet tagad ir ķēries klāt pie savas pilsētas uzprišināšanas un 

utopisku projektu radīšanas, iemantodams iesauku Arābijas dārgakmens. Abrīnojamā Šeikha Zayed 

mošejā varēsim pārliecināties par emirāta labklājību, no Abū Dabī promenādes varēsim aplūkot 

jaunākos debeskrāpjus, bet Heritage Village uzzināsim, kā dzīvoja un izskatījās Arābu Emirāti 

pirms tika uzzieta bagātā naftas dzīsla. 

ceturtdiena, 11.11. 

Dubai 

 

****viesnīca Dubajā 

 brīvais laiks Dubaijā – iespēja doties uz kādu no Dubajas pludmalēm 

 vēlā pēcpusdienā izbrauciens ar džipiem tuksnesī. Te piestāsim pie kamieļu fermas un 

apmeklēsim beduīnu apmetni, kur baudīsim vēderdeju priekšnesumu, ieturēsim tradicionālās 

vakariņas un vērosim saulrietu pār smilšu jūras viļņiem – Arābijas pussalas vistipiskāka ainava 

piektdiena, 12.11. 
 Dubai 

 

****viesnīca Dubaijā 

 brīvais laiks Dubaijā. Par papildus samaksu iespēja doties pilnas dienas ekskursijā uz gleznaino 

Musandamas pussalu Omānā – izbrauciens ar tradicionālo dhow arābu kuģīti pa Musandamas 

fjordiem, baudot skaistākās piekrastes ainavas Arābijas pussalā (~135 USD iekļaujot Omānas vīzu 

un pusdienas; ja pases foto ir brilles tad Omānā var neielaist - iesakām nomainīt pasi) 

sestdiena, 13.11. 

svētdiena, 14.11. 

Dubai  
 

 

 

 

****viesnīca Dubaijā 

 2 brīvas dienas Dubaijā - iespēja atpūsties kādā no Dubaijas pludmalēm Persijas līča krastā vai 

doties iepirkšanās ekspedīcijā pa Dubaijas leģendārajiem duty free lielveikaliem un Austrumu 

tirgiem. No Moliem rekomendējam Dubai Mall ar Akvāriju, Emirates Mall ar slēpošanas trasi vai 

Las Vegasas stila Ibn Batutta Mall, kas veltīts Arābijas Marko Polo ceļojumiem 

 par papildus samaksu iespēja doties ekskursijā uz Al Ain (~55 USD; UNESCO) - tuksnešainu 

kalnu un palmu oāžu ieskautā Dārzu pilsēta savulaik bija nozīmīgs vergu un valdošās dinastijas 

centrs, bet mūsdienās pilsēta ar bagātāko vēsturi Arābu Emirātos (Šeikha Zayed pils, Al Jahili 

cietoksnis ar Al Ain muzeju, Al Ain oāze un karstie avoti Jebel Hafeet kalna pakājē) 

pirmdiena, 15.11. 

Dubai – Rīga 
 agrā rītā transfērs uz Dubaijas lidostu 

 08.35 – 12.45 lidojums Dubaja – Stambula 

 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 395



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
 lidojums Rīga – Stambula – Dubaija – Stambula – Rīga  

 lidostu nodokļi; transporta pakalpojumi ceļojuma laikā (autobuss) 

 ****viesnīca Al Jawhara Gardens Dubai Dubaijā ar brokastīm;  

 berberu vakariņas 11.11.; veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 personīgie izdevumi; metro Dubaijā brīvajā laikā; pusdienas un vakariņas (izņemot berberu vakariņas tuksnesī) 

 ieejas maksa muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā vai minēti kā papildus 

 dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. 

Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 30 USD apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem 

pakalpojumu sniedzējiem - gidiem un šoferiem Arābu Emirātos 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 līdz 07.06. EUR 450 līdz 07.09. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 07.06. līdz 07.09. pēc 07.09. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 500 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 01.10. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas      
LR pilsoņiem Arābu Emirātu vīza nav nepieciešama.  

Jāņem līdzi ceļojumā 1 pases foto un LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus 

pēc atgriešanās datuma ar vismaz 2 brīvām lapaspusēm pie atzīmes Vīzas!  

Nepilsoņiem ļoti savlaicīgi interesēties IMPRO birojā par AAE vīzām (vismaz 2 mēn. iepriekš). 

Uzmanību! Personām, kurām ir Izraēlas zīmogs pasēs, jānomaina pases pirms ceļojuma, jo ar šīs valsts zīmogu vai 

vīzu Apvienoto Arābu Emirātu un Omānas teritorijā iebraukt aizliegts!!! 

Iebraukšana Apvienotos Arābu Emirātos var tikt liegta: neprecētām sievietēm līdz 30 gadu vecumam, kas ceļo bez 

ģimenes un sievietēm līdz 30 gadu vecumam, kuras ierodas valstī ar laulāto, kuram ir atšķirīgs uzvārds. 

Grupas informatīvā sapulce 26. oktobrī 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 

 


