
 

 
 
 

2021  

SENĀ PERSIJA 
 

 

 17.10. – 26.10. 10 dienas EUR 1525 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 17.10. 

Rīga – Istanbul – Shiraz 
 

viesnīca Širazā 

 10.15 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.30 – 15.30 lidojums Rīga – Stambula 

 20.40 – 01.05 lidojums Stambula – Širaza 

 robežas un vīzas formalitātes, transfērs uz viesnīcu 

pirmdiena, 18.10. 

Shiraz 

 

 

 

 

 

 

 

viesnīca Širazā 

 Širaza – Persijas kultūras šūpulis, dzejnieku, izglītības, dārzu, vīna un rožu pilsēta. 

 Irānas slavenākā dzejnieka Hafiza kapenes, kura slava 14. gs. izpletās pa visu Āziju (irāņiem 

viņa darbi ir goda vietā uzreiz pēc Korāna) 

 dzejnieka Sa’adi mauzolejs, kas izveidots skaistā dārzā 

 krāsainā, vitrāžām un flīzēm rotātā Nasir –ol-Molk mošeja 

 Bagh-e Eram – dēvēts par Dārzu paradīzi ir Širazas greznākais dārzs, kura centrā paceļas 

Qajar monarhu pils 

 apbrinojamā Imamzadeh-ye Ali Ebne-Hamze svētnīca, kas klāta ar miljoniem spoguļu un 

Venecījas stikla gabaliņu. Šeit nav iespējams palikt vienaldzīgam! 

 agrā vakarpusē apmeklēsim seno Širazas bazāru 

otrdiena, 19.10. 
Shiraz – Persepolis – 
Passargad - Yazd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viesnīca Jazdā 

 ļoti garš pārbrauciens uz Jazdu (500 km), pa ceļam apskatot Persepolis un Passargad 

antīkās pilsētas 

 viens no izcilākajiem Persijas arhitektūras pieminekļiem ir Persijas valdnieka rezidence – 

grandiozā Persepoles pils, kas tika būvēta ļoti ilgi (6.-4. gs. p.m.ē.), vairāku valdnieku 

valdīšanas laikā un beigās izveidojās par grandiozu pils ansambli. Ar to arī Persepole atšķiras 

no citām seno laiku pilsētām, ka tā bija izbūvēta kā pilsēta-pils. Būvēta uz mākslīgi radītas 

terases, kuru aizsargāja divkāršs aizsargmūris, tā izskatījās kā varena, nesatricināma un reizē 

grezna miera osta, kas slējās pāri tuksnešainajam un akmeņainajam klajumam. Persijas 

lielvalsts sabruka 4. gs. p.m.ē., kad 331. g. Maķedonijas Aleksandrs nopostīja Persepoli. Taču 

arī pēc tam gadsimtiem ilgi saglabājās persiešu radītā kultūra, reliģija, valoda, ķīļu raksts. 

Tikai mūsu ēras 7. gs., kad Persijas zemes iekaroja arābi, tika aizmirsta gan tās reliģija, gan 

valoda. Sākās gluži jauns vēstures periods, kas uzslāņojās uz iepriekšējā. 

 Naqsh-e Rostam nekropole – četras klintīs cirstas kapenes, kurās apglabāti diženi Persijas 

Zelta laikmeta imperatori – Dārijs I, Dārijs II, Kserks un Artakserks 

 Pasargada – Kīra Lielā pēdējā atdusas vieta. Izcilais valdnieks prata apvienot ne tikai 

persiešus, bet arī pārējās Vidējo Austrumu zemes un tautas. Kur asīrieši lietoja rupju varu, tur 

Kīrs – politisku veiklību. Viņš necentās iznīcināt vietējās tautas, bet gan inkorporēt tās 

persiešu sistēmā: ja tautas bija lojālas, tās varēja baudīt visas politiskās priekšrocības, kādas 

bija pašiem persiešiem. Savā ziņā tā bija federāla sistēma, kas centrālai valdībai izmaksāja 

lētāk nekā tiešā pārvalde. Kīra impērija bija milzīga: tā pletās no Indijas līdz Balkāniem, 

ieskaitot Ēģipti un Ziemeļāfriku 

trešdiena, 20.10. 

Yazd 

 

 

viesnīca Jazdā 

 viena no senākajām pilsētām pasaulē – Jazda slavena ar lieliski saglabājušos vecpilsētu, 

Zaratustras sekotāju lielo skaitu un līdz ar to salīdzinoši liberālu attieksmi pret visām reliģijām, 

kā arī īpašu seno gaisa kondicionēšanas sistēmu – badgiriem, kas karstajā tuksneša pilsētā 

uztver katru mazāko vēja plūsmu un novirza to ēkas iekšienē. Te skatīsim Klusuma torņus 

Zaratustras sekotāju kapsētā, Amir Chakhmaq mošeju, Piektdienas mošeju un 

Aleksandra pazemes cietumu (no ārpuses), kuru , kā nostāsti vēsta, cēlis Aleksandrs Lielais.  

 Dowlat Abad – 18. gs. valdnieka rezidence ar smalkiem paviljoniem dārzu ieskāvumā   



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 21.10. 

Yazd – Isfahan 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

viesnīca Isfahānā 

 garš pārbrauciens uz Isfahānu (315 km) 

 Isfahāna ir puse pasaules, sacīts kādā viduslaiku slavas dziesmā, kas nozīmē, ka te atrodas 

50% no visa brīnišķā, kas radīts pasaulē… Pirmo dižceltni kādā pakalnā radīja Zaratustras 

mācības sekotāji ap 500. g. p.m..ē. No šīs svētnīcas pāri palikušas vienīgi nelielas mūra 

atliekas, savukārt Isfahāna tās pakājē pa šo laiku izaugusi par otru lielāko Irānas metropoli 

un joprojām ir īsta pērle ar senām māju rindām, apūdeņošanas kanāliem un koku alejām. 

Vecpilsētas centru UNESCO iekļāvis Pasaules kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā 

 lielākā Irānas mošeja – Isfahānas Piektdienas mošeja. Tā ir gluži kā islāma arhitektūras 

vēstures grāmata 800 gadu garumā. Te var atrast vērtīgus piemērus no visdažādākajiem 

stiliem – Seldžuku, Mongoļu, Safāvidu. 

 vairāk kā 350 gadus senais Khaju tilts, kas vienlaicīgi kalpo arī kā dambis 

 antīkais Isfahānas bazārs – velvēm segto tirgus ieliņu labirints 

piektdiena, 22.10. 

Isfahan  
 

 

 

 

viesnīca Isfahānā 

 16. gs. izveidotais 80000 kv. m. lielais Valdnieka laukums, kas divas reizes pārsniedz 

Maskavas Sarkanā laukuma platību. Šeiha Lotfollaha mošeja – vēl viena no Safavīdu 

dinastijas atstātajām arhitektūras pērlēm uz senās Persijas zemes 

 Imama mošeja – viena no skaistākajām reliģiskajām celtnēm Tuvajos Austrumos 

 Chehel Sotoun – 40 kolonnu pils, kas tika celta 17.gs. vidū kā Šaha Abbas II galvenā 

rezidence.  

 Vankas katedrāle – armēņu baznīcas nozīmīgākais dievnams Irānā 

sestdiena, 23.10. 
Isfahan – Abyaneh – Kashan 

 

viesnīca Kašanā 

 garš pārbrauciens uz Kašanu (270 km), pa ceļam apskatot Abjane ciemu   
 Abjane (Abyaneh) – ļoti sens, laikā iekonservēts ciemats ar šaurām, stāvām ieliņām un 

sarkaniem kleķa namiņiem, kas izvietojies 3899 m augstā Karkasa kalna pakājē 

 vēlā pēcpusdienā apmeklēsim Kašanas bazāru, kura galvenā zāle ir īsts māksladarbs 

svētdiena, 24.10. 

Kashan – Tepe Sialk –
Tehran   

 

viesnīca Teherānā 

 Kašana – viena no senākajām pilsētām, kas celta un pārveidota vairakkārt. Leģenda stāsta, 

ka tieši no Kašanas nākuši Bībelē aprakstītie Trīs gudrie. Te apskatīsim koku alejām 

bagātos Fin persiešu dārzus un grezno Taba-Tabai ēku – bagātu tirgotāju rezidenci 

 Tepe Sialk zikurāta drupas – nozīmīga arheoloģiskā vieta ar 8000 gadus senu vēsturi 

 pēcpusdienā pārbrauciens uz Teherānu (245 km) 

pirmdiena, 25.10. 

Tehran 
 

 

 

 

 
viesnīca Teherānā 

 Teherāna – Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta ir 14 miljonu metropole, tomēr vēl 

joprojām saglabā daudzas interesantas, tikai Irānai piemītošas rozīnītes 

 Golestāna jeb Ziedu pils – viena no senākajām vēstures liecībām Teherānā, tā bijusi daļa 

no valdnieka ēku grupas, kas veidojusi Teherānas vēsturisko citadeli, ap kuru slējies mūris  

 Arheoloģijas muzejs, kura ekspozīcija ir veltīta 7000 gadus senajai Persijs vēsturei, no 

piektās tūkstošgades pirms mūsu ēras, līdz pat 19.gs. Šeit iepazīsim Persijas vēstures Zelta 

laikmetus un diženākos šīs impērijas valdniekus     

 pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai vai pēdējiem suvenīriem un saldumiem mājniekiem  

otrdiena, 26.10. 

Tehran – Istanbul –Rīga 
 ~03:00 transfērs uz lidostu 

 06.30 – 09.20 lidojums Teherāna – Stambula 

 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 295 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
lidojums Rīga – Stambula – Širaza un Teherāna – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase; 30 kg nododamā bagāža; 

ēdināšana); lidostu nodokļi, Irānas vīzas izmaksas; transporta pakalpojumi (autobuss) ceļojuma laikā; naktsmītnes 

saskaņā ar aprakstu (kopā 9 naktis): *** un ****viesnīcas ar brokastīm, divvietīgos numuros ar WC un dušu; 

pusdienas un vakariņas katru ceļojuma dienu Irānā; grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi; ieejas maksa 

muzejos un apskates objektos; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
ieejas maksa muzejos un apskates objektos, kas nav minēti programmā; personīgie izdevumi; dzeramnaudas 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 līdz 15.05. EUR 600  līdz 15.08. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās līdz 15.05. pēc 15.05. pēc 15.08. 

zaudētā summa EUR 200  EUR 550  visa summa 

 iemaksāto summu līdz 12.09. iespējams pāradresēt citai 

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

Vīzas un ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. 

Uzmanību!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas 

ceļošanai! 

 līdz 14.09. IMPRO birojā jāiesniedz: skenēta, krāsaina pases kopija, 2 foto uz balta fona un aizpildīta vīzu anketa 

 nepilsoņus par vīzu kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā  
Personām, kurām ir Izraēlas zīmogs pasēs, jānomaina pases pirms ceļojuma, jo ar šīs valsts zīmogu vai vīzu Irānas 

teritorijā iebraukt aizliegts!!! 

 Grupas sapulce 05. oktobrī 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 

 


