
 

 
 
 

2021  

SVĒTĀ ZEME  

IZRAĒLA  
AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ  

 

 

 04.05. – 11.05. 8 dienas EUR 995 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 04.05. 
 Rīga - Telaviva - Bētleme 

***viesnīca Bētlemē 

 10.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.50 – 17.00 lidojums Rīga – Telaviva 

 robežas formalitātēs un ~ 1 h transfērs uz Bētlemi 

trešdiena, 05.05. 

Bētleme – Jeruzaleme 
– Bētleme 

 

 

***viesnīca Bētlemē 

 Jeruzaleme – svētā pilsēta kristiešiem, jūdiem un musulmaņiem. Ebreju kvartāls  un Jūdaistu 

nozīmīgākā svētvieta Raudu mūris – vienīgā tempļa daļa, kas saglabājusies no Hēroda laikiem.  

 Olīvu kalns – aizraujošs skats uz vecpilsētu. Vieta, no kurienes Jēzus uzkāpa debesīs. 

 Ģetzemenes dārzs – vieta, kur Kristus pavedīja pēdējo nakti pirms Jūdas nodevības. 

 Svētā kapa baznīca. Pēc senākajām liecībām zem šīs baznīcas atrodas Jēzus kaps.  

 Sāpju jeb Krusta ceļš un kolorītais arābu kvartāls 

ceturtdiena, 06.05. 

Bētleme – Jeruzaleme 

– Bētleme 
 

 

 

 
***viesnīca Bētlemē 

 Palestīnas klosteru karalis – 5. gs. Mar Saba klosteris, kas terašu veidā izkārtojies stāvas ielejas 

malā. Skats no klints malām ir pastkartes vērts! (klostera apskate no ārpuses) 

 īsa ekskursija pa vienu no kristiešu galvenajiem svētceļnieku centriem – Bētlemi – Jēzus Kristus 

dzimšanas vietu virs kuras uzcelta Kristus Piedzimšanas baznīca 

 īss brauciens atpakaļ uz Jeruzalemi (10 km) - šodien iepazīsim Jaunās Jeruzalemes daļu 

 ekskursija pa Jauno Jeruzalemi: Izraēlas politiskās dzīves centrs - Knesets, Augstākās tiesas 

nams, Vecā Dzelzsceļa stacija un Mea Shearim - savdabīgākais ultraortodoksālo ebreju rajons 

 Yemin Mosche (Klusuma mājoklis) – viens no kolorītākajiem Jeruzalemes dzīvojamiem rajoniem 

piektdiena, 07.05. 
Bētleme – Sv. Georga 

klosteris – Jērika – 

Bētleme 
 

 

***viesnīca Bētlemē 

 šodien iepazīsim 2 Palestīnas klosterus, kas izvietojušies elpu aizraujošās vietās 

 viens no vecākajiem kristiešu klosteriem pasaulē – 4.gs. Sv. Georga klosteris, kas eleganti 

iegūlies skaistajā Wadi Quilt kanjonā, Palestīnā. Dosimies ~2 h pastaigā caur gleznaino kanjonu 

 Temptation (Kārdināšanas) kalns, kur Sātans gavēņa laikā kārdināja Jēzu Kristu ar maizes 

klaipu, bet mūsdienās šis kalns ceļotājus kārdina ar Ortodoksālo klosteri, kas apbrīnojamā veidā 

karājas uz stāvās klinšu nogāzes. Ar pacēlāju dosimies augšā samazinot kāpienu līdz minimumam 

 Bethany (Izraēlas pusē) – vieta pie Jordānas upes, kur Jānis Kristītājs kristīja Jēzu Kristu 

sestdiena, 08.05. 

Bētleme – Nāves Jūra 

– Bētleme 

***viesnīca Bētlemē 

 ekskursija uz dabas fenomenu un planētas zemāko vietu – Nāves jūru 

 pacēlājs uz vēsturisko Masadas cietoksni, no kura paveras brīnišķīga Nāves jūras panorāma 

 pelde Nāves jūrā – pasaules sāļākajā jūrā. Brīvais laiks pēcpusdienā pie Nāves jūras 

svētdiena, 09.05. 

Bētleme – Natānija 

 
***viesnīca Natānijā 

 no rīta īss pārbrauciens uz Vidusjūras kūrortu Natāniju, pa ceļam apskatot vēsturisko Jaffu 

 ekskursija pa Jaffu – saaugusi kopā ar Izraēlas finasu metropoli Tel Avivu, antīkā Jaffa 

ceļotājiem atklāj vecāko ostu pasaulē ar piemīlīgu vecpilsētas labirintu 

 pēcpusdienā brīvais laiks Natānijas kūrortā atpūtai pie Vidusjūras 

pirmdiena, 10.05. 

Natānija  

 
  ***viesnīca Natānijā 

 brīvais laiks Natānijas kūrortā atpūtai pie Vidusjūras 

 par papildus samaksu iespēja doties pilnas dienas ekskursijā pa Ziemeļizraēlu (~70 USD): uz 

Haifu (pilsēta pie Vidusjūras ar skaistiem persiešu dārziem), Akru (krustnešu pilsēta ar iespaidīgu 

cietoksni Vidusjūras krastā) un Cēzareju (labākās romiešu senpilsētas drupas Izraēlā) 

otrdiena, 11.05. 
Natānija – Telaviva – 

Rīga 

 brīvais laiks Natānijas kūrortā atpūtai pie Vidusjūras 

 ~14:00 transfērs uz Telavivas lidostu (1 h) 

 18.00 – 22.25 lidojums Telaviva – Rīga 



 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 275  

Ceļazīmes cenā ietilpst 
 lidojums Rīga – Telaviva – Rīga (ekonomiskā klase); lidostu nodokļi; autobuss ceļojuma laikā; 

 ***viesnīcas (atbilstoši maršruta aprakstam) ar brokastīm; divvietīgi numuri ar dušu un WC; 

 vakariņas katru dienu (izņemot 11.05); ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

 IMPRO grupas vadītāja un krieviski runājoša vietējā gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 pusdienas; personīgie izdevumi; ieejas maksa muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā 

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

jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 50 USD apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu 

sniedzējiem Izraēlā un Palestīnā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150  līdz 04.12. EUR 500  līdz 04.03. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 04.12. pēc 04.12. pēc 04.03. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 350 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 01.04. 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 nepilsoņiem nepieciešama Izraēlas vīza. Lūdzam savlaicīgi interesēties par nepieciešamajām formalitātēm, 

IMPRO palīdzēs nokārtot dokumentus. 

 nepilngadīgajiem nepieciešama pase, kā arī dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija un, ja neviens no 

vecākiem nebrauc līdzi, notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja 

Grupas informatīvā sapulce 22. aprīlī 17.30 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.  

Reliģisku ceremoniju un īpašu pasākumu laikā ieeja Sv. Georga klosterī var būt liegta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


