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 10.10. – 23.10. 14 dienas EUR 2995 
Ierobežoto aviobiļešu un atļauju dēļ pieteikšanās ceļojumam stingri rekomendējama līdz 1. jūnijam! 

NĀKAMĀ GRUPA NE AGRĀK KĀ 2023. GADĀ! 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 10.10. 

Rīga – Stambula 

nakts lidmašīnā 

 10.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.30 – 15.30 lidojums Rīga – Stambula 

 20.20 lidojums Stambula – Deli 

pirmdiena, 11.10. 

Stambula – Delhi – 

Kathmandu 

***viesnīca 

Katmandu 

 04.45 ielidošana Deli, robežas formalitātes  

 lidojums uz Deli – Katmandu (Nepāla). Robežas formalitātes un transfērs uz viesnīcu 

 Katmandu vēsturiskais centrs – Durbanas laukums, kur skatāmi 12. – 18. gs. celti neskaitāmi 

tempļu kompleksi, pagalmi un pilis, te savulaik saimniekojusi Katmandu karaļu Mallas dinastija, 

bet šodien ielās vērojama nemitīga aktīva ielu tirgošanās. Laukums cieta 2015. g. zemestrīcē 

otrdiena, 12.10. 

Kathmandu – 

Pashupati – 
Kathmandu 

 
***viesnīca 

Katmandu 

 viens no sešiem UNESCO objektiem Katmandu ielejā un viens no pazīstamākajiem Nepālas 

simboliem – Svajambunata stūpa, te skatāms Mērkaķu templis un atsevišķas stūpas no 

imperatora Ašokas valdīšanas laikiem pirms 2000 gadiem. 

 viena no pasaulē lielākajām budistu stūpām un vēl viena Katmandu vizītkarte – Boudhanath 

 Pačupatina (Pashupatinath) – vieta, kur skatāmas hinduistu bēru ceremonijas un līķu dedzināšana 

Svētās upes krastos, viens no populārākajiem hindu svētceļnieku mērķiem Nepālā, dievam Šivam 

veltīts templis ar apzeltītu jumtu un sudraba durvīm. 

trešdiena, 13.10. 
Kathmandu – Pokhara 

***viesnīca Pokharā 

 ainavisks pārbrauciens uz Nepālas Šveici – Pokharu (210 km) 

 raftings pa Trisuli upi: iepazīšanās ar raftinga instruktoriem, braukšanas tehniku un drošības 

noteikumiem. Aizraujošs ceļojums pa upi! 

ceturtdiena, 14.10. 

  Pokhara 
 

***viesnīca Pokharā 

 Pokhara – Nepālas trekinga galvaspilsēta, ko ielenc sniegiem klātas Himalaju virsotnes. 

 saullēkts pār Himalaju virsotnēm, Sarangotas kalnā 

 izbrauciens ar laivu pa gleznaino Phewa ezeru 

 Devi ūdenskritums un Seti upes aiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 15.10. 

 Pokhara – Chitwan 
 

 

***viesnīca pie 

Čitvanas nac. parka 

 pārbrauciens līdz Čitvanas nacionālajam parkam (150 km) 

 putnu vērošanas ekskursija (vēlā pēcpusdienā vai nākošā dienā no rīta). Nacionālā parka teritorijā 

dzīvo ap 450 dažādu putnu sugu, no kurām dažas ir raksturīgas tikai šim apvidum, dažas no tām ir 

tuvu izzušanas robežai. 

 thari tautas nacionālais vakars – deju priekšnesumi un fotoslaidu šovs. Thari ir viena no 

daudzajām Nepālas tautībām, kas daļēji apdzīvo Čitvanas nacionālo parku. 

sestdiena, 16.10. 
Čitvana – Kathmandu 

***viesnīca 

Katmandu 

 safari ziloņu mugurā – Āzijas vienraga degunradžu foto medības Čitvanas nacionālā parka 

džungļos un zālienu pļavās 

 iepazīšanās ar vietējo ikdienas dzīvi thari ciematiņā 

 agrā pēcpusdienā pārbrauciens uz Katmandu (155 km) 

svētdiena, 17.10. 

Kathmandu – Paro – 
Thimphu 

 

 

 

 
 

***viesnīca Timpu 

 lidojums uz Katmandu – Paro (Butāna) - viens no skaistākajiem komerciālajiem lidojumiem 

pasaulē, kur skaidros laika apstākļos var redzēt sniegoto Himalaju kalnu grēdu, tai skaitā Everestu 

 Butāna – noslēpumaina un noslēgta budistu karaliste Himalaju kalnos, kas tikai nesen atvērusi 

savas robežas pasaulei. Tā ir tik apgarota, tīra un skaista…nav brīnums, ka mūsdienās to dēvē par 

Pēdējo Šangrilu! 

 tālajā 659. gadā celtais Kichu Lhakhang (Kyichu) templis Paro ielejā ir ne tikai viens no 

vecākajiem Butānā, bet arī svētākajiem un enerģētiski bagātākajiem 

 īss brauciens uz Butānas galvaspilsētu Timpu – maza un bohēmiska, tā ir vienīgā galvaspilsēta 

pasaulē, kur joprojām nav luksoforu. 

pirmdiena, 18.10. 

Thimphu – Punakha   
 

 

***viesnīca Punakā 

 ekskursija pa Timpu – Tashichho Dzong pils, kurā saimnieko Butānas karaliskā valdība; Karaļa 

Memoriālā Stupa, Nacionālā bibliotēka, kura glabā nozīmīgākos manuskriptus un tīstokļus 

karalistē; un Takina rezervāts, kur mājo Butānas nacionālais dzīvnieks 

 pēcpusdienā pārbrauciens uz Punaku, pa ceļam šķērsojot Dochula kalnu pāreju (3150 m 

v.j.l.), kura mūs lutinās ar skaistiem Himalaju kalnu skatiem (labos laika apstākļos) 

otrdiena, 19.10. 

Punakha – Paro 
 

 
 

 

 
***viesnīca Paro 

 senā Butānas galvaspilsēta Punaka – viena no karalistes atpazīstamākajām pastkartēm. Te 

apmeklēsim Punakas pili, falla kulta Auglības templi un Butānas garāko Iekārto tiltu 

 varenais, 6 stāvus augstais Punakha Dzong, kas kādu laiku kalpoja kā valdības ēka. Pils 

celtniecību pareģoja leģendārais Guru Rinpoche, vēstot, ka valdnieks piestās šeit pie kalna, kas 

atgādina ziloni. Chimi Lhakhang – izvietojies kalna galā virs Punakas ielejas, šis neķītrais templis 

veltīts auglībai un falla kultam 

 pēcpusdienā pārbrauciens uz skaisto Paro ieleju – Butānas sirdi, kurā atrodas daudzi nozīmīgi 

tempļi un klosteri 

trešdiena, 20.10. 
Paro – Taktsang –

Paro 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Paro 

 Butānas ikona un vizītkarte – Taktsang jeb Tīģera ligzdas klosteris, kas piekļāvies vertikālai 

klintij 800 m augstumā. Sena leģenda vēsta, ka Guru Rinpoche lidojis tīģerienes mugurā līdz alai, 

kurā pavadījis 3 mēnešus meditējot. Tagad šajā vietā slejas visvairāk godātais un respektētais 

klosteris visā Butānā. Dosimies skaistā, 2 stundu pārgājienā līdz klosterim 

 Paro Dzong – viens no iespaidīgākajiem un svētākajiem dzongiem jeb cietokšņiem-tempļiem 

Butānā. Tas sargājis stratēģiski svarīgo Paro ieleju no tibetiešu uzbrukumiem vairāk kā trīs 

gadsimtus. Paro Dzong 1644. gadā uzcēla varenais Butānas karalis Shabdrung Ngawang Namgyal 

vietā, kur savulaik atradās Tibetas budisma pamatlicēja Guru Rinpoche veidotais klosteris 

 ainavisks brauciens augšā uz Drukgyel Dzong cietokšņa drupām, kur saulainā dienā paveras 

gleznaini skati uz Paro ieleju un Butānas augstāko virsotni Jumolhari kalnu (7329 m v.j.l.) 

ceturtdiena, 21.10. 

Paro – Kathmandu – 
Patan – Kathmandu 

 

***viesnīca Katmandu 

 lidojums Paro – Katmandu (ja laika apstākļi mūs lutinās, tad būs vēl viena iespēja vērot Everestu) 

 Patana – viena no senajām Katmandu ielejas karalistēm, kas šodien ievērojama ar unikālo seno 

arhitektūru Durbaras laukumā (UNESCO), hindu un budistu tempļiem. Patanas vecpilsētas 

iedzīvotāji jau no seniem laikiem specializējušies akmens un metāla amatniecībā. Te atradīsiet 

lieliskus mākslas un lietišķos suvenīrus. 

piektdiena, 22.10. 
Kathmandu – Delhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Deli 

 pusdienas ekskursija uz Bahtapuru – vēl viena 

Katmandu ielejas senā karaliste, savdabīga ar to, ka 

paralēli daudzu gadsimtu senajām UNESCO Pasaules 

kultūras mantojuma celtnēm, neskaitāmajos 

laukumos un pagalmos vēl joprojām vērojams 

izteikts praktiskums un gadsimtiem senās tradīcijas – 

rīsa, dažādu garšaugu un citus pārtikas produktu 

žāvēšana, māla podu cepināšana saulē. Nelielas 

papīra ražotnes, kur papīru žāvē uz namu jumtiem. 

 brīvs laiks Katmandu – pēdējiem suvēnīriem vai 

paklaiņot pa haotiskajām vecpilsētas ieliņām 

 vēlā pēcpusdienā lidojums Katmandu – Deli 

sestdiena, 23.10. 

 Delhi –Stambula– Rīga  
 06.25 – 10.30 lidojums Deli – Stambula 

 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga   

  Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās –  495 EUR 



 Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga - Deli - Rīga (caur Stambulu, ekonomiskā 

klase; 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana); lidostu nodokļi 

 lidojumi Deli – Katmandu – Paro – Katmandu – Deli 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā (tūristu autobuss) 

 nakšņošana (kopā 12 naktis): ***viesnīcas, divvietīgos 

numuros ar WC/dušu; ar brokastīm 

 pusdienas un vakariņas Butānā; Nepālā tikai vakariņas 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates 

objektos; Trisuli raftings; Butānas, Nepālas un Indijas vīzas 

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; 

 IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos, kuri nav 

iekļauti ceļojuma programmā;  

 pusdienas Nepālā; vakariņas 22.10 Deli; personīgie izdevumi; 

 dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts 

tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka 

dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 65 USD apmērā, kas 

jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Nepālā un Butānā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500  01.05. EUR 1400  15.07. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.05. pēc 01.05. pēc 15.07. 

zaudētā summa EUR 250  EUR 1250  visa summa 

 iemaksāto summu līdz 01.05. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas  
Vīzu noformēšanas laiks – aptuveni 20 dienas.  

Vīzu noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti,  

kuri iesniedzami IMPRO birojā līdz 07.09.  

- ieskanēta pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir  

derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma un kurā ir 

vismaz 2 tukšas lapas sadaļā Vīzas- Impro birojā to ieskenēs; 

- 2 fotogrāfijas jāiesniedz IMPRO birojā + 2 jāņem līdzi 

ceļojumā (5x5cm, bez brillēm, ar atklātu seja, redzami pleci),  

- aizpildīta IMPRO Indijas vīzu anketa 

Potes 
Pasaules veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B un 

difteriju. Savlaicīgi konsultējieties pie speciālistiem! Infektoloģijas 

centra vakcinācijas kabinets- Rīga, Linezera iela 3, tālr. 67014560 

Grupas sapulce 24.septembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

Gadījumā, ja mainās vietējo lidojumu grafiks, ceļojuma programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas! 

!  Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā,  

 kā arī atkarībā degvielas cenas pieauguma vai valūtas kursa svārstībām!   

  

 

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 

 


