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 06.04. – 18.04. 13 dienas EUR 3295 

SAKURAS LAIKĀ!           
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 06.04. 

Rīga – Stambula  

nakts lidmašīnā 

 17.00 pulcēšanās Rīgas lidostā  
 19.15 – 22.15 lidojums Rīga – Stambula 

 01.45 lidojums Stambula – Tokija 

trešdiena, 07.04. 

Stambula – Tokija 

 

***viesnīca Tokijā 

 19.25 ielidošana Tokijā 

 transfērs uz viesnīcu un atpūta pēc lidojuma 

 Tokija – valsts galvaspilsēta, 8 miljonu iedzīvotāju mājvieta, modernās Japānas simbols un 

lielākā pilsēta. Te ikviens var izjust cilvēces attīstības ātrumu! 

ceturtdiena, 08.04. 

Tokija  

 

 

***viesnīca Tokijā 

 noslēpumainā tējas dzeršanas ceremonija, viesmīlības un draudzības simbols.  

Iespēja vērot Tējas Meistara mākslu un nogaršot japāņiem tik tradicionālo dzērienu. 

 Asakusa Kannon – viens no senākajiem un svētākajiem budistu tempļiem Japānā 

 šintoistu svētnīca Meiji un Nakamise veikalu galerijas, kur iespējams atrast interesantus 

suvenīrus un pat retu zobenu kolekcijas 

piektdiena, 09.04. 

Tokija – Niko –  

Tokija 

 

 

***viesnīca Tokijā 

 Niko nacionālais parks aptver gleznainu kalnu reģionu vairāk kā 1400 km² platībā, tas 

bagāts ar izdzisušiem vulkāniem, ezeriem, purvainiem laukiem un iespaidīgiem 

ūdenskritumiem. Nacionālā parka lepnums – 97 m augstais Kegona ūdenskritums, kuru var 

vērot no īpašas platformas, kas ļauj izjust krītošā ūdens spēku un varenību.  

 Toshogu templis – tempļi parkos izskatās īpaši skaisti, te nudien jūtama visaugstāko spēku 

klātbūtne un dabas varenība 

sestdiena, 10.04. 

Tokija 

 

 

***viesnīca Tokijā 

 brīva diena Tokijā (transports, ieejas biļetes, ekskursijas par papildu samaksu). Tokija un 

tās apkārtne piedāvā daudz iespēju katra gaumei – iepirkšanās; seno dienu arhitektūras šedevri 

vai modernās Tokijas celtnes; īpaši iesakam interesanto Odaiba salu, kas piedāvā izklaides 

visām gaumē. Iespējams doties papildu ekskursijā uz Kamakuru – savulaik Japānas politiskā 

galvaspilsēta, kuras šoguni – kareivju vadoņi – kontrolēja vai visu Japānu 

 



 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 11.04. 

Tokija – Hakone 

***viesnīca Hakones 

apkārtnē 

 Hakone – šis rajons japāņiem ir svēts, jo te paveras lielisks skats uz vienu no skaistākajiem 

pasaules vulkāniem Fudzi, ko japāņi cienot sauc par Fuji-san. Hakonē brauksim ar gaisa 

tramvajiņu, no kura vērosim Owakudani – t.s. Verdošo ieleju, karsto avotu apgabalu 

 brauciens ar laivu Aši ezerā - viena no Japānas vizītkartēm 

pirmdiena, 12.04. 

Hakone – Kobe 

***viesnīca Kobē 

 brauciens ar lodes vilcienu uz Kobi (lielās somas tiks nogādātas uz Kobi iepriekšējā dienā!) 

 Rīgas sadraudzības pilsētas Kobe, kura smagi cieta postošā zemestrīcē 1989. gadā. 

 Sakē muzejs – iepazīsim slavenā Japānas dzēriena darināšanas tradīcijas 

otrdiena, 13.04. 

Kobe – Osaka 

 

 

 

***viesnīca Osakā 

 vēsturiskā Himeidzi pils – Japānas militārās un vienlaikus dzīvojamās un saviesīgās 

arhitektūras augstākais sasniegums  

 pēcpusdienā pārbrauciens uz Osaku.  

 brīvais laiks Osakā. Par papildus samaksu iespēja apmeklēt vienu no pasaulē lielākajiem 

akvārijiem - Osaka Kaiyukan Aquarium, kur starp pasaules interesantākajiem ūdens 

iemītniekiem varēs sastapt arī tā spožāko zvaigzni un lielāko pasaules zivi – vaļa haizivi 

trešdiena, 14.04. 

Osaka – Nara 

 

***viesnīca Narā 

 Osakas apskate – daudzus gadsimtus Osaka bija neieņemama, jo to sargāja Osakas cietokšņa 

mūri. Te mēs skatīsim vēsturisko Osakas pili un ultramoderno Umeda Sky Building ēku ar 

skatu platformu, no kuras paveras iespaidīga pilsētas panorāma.  

 īss brauciens uz Naru – seno Japānas galvaspilsētu 

ceturtdiena, 15.04. 

Nara – Yoshino –

Nara  

 

 

***viesnīca Narā 

 Naras apskate. Svētnīcu, tempļu un elegantu parku pilsēta, Zīda ceļa tālākais punkts, kas tai  

nodrošināja sakarus ar Indiju, Turciju un Grieķiju. Pašā Naras centrā atrodas Todaidzi 

templis – pasaulē lielākā koka celtne ar milzīgu bronzas Budas statuju. Parkā pie tempļa brīvi 

pastaigājas brieži, kas tiek uzskatīti par Dieva vēstnešiem. 

 Yoshino kalns – labākā sakuras ziedu vērošanas vietā Japānā. Kalna nogāzēs aug vairāk nekā 

30 000 ķiršu koku! 

piektdiena, 16.04. 

Nara – Kioto 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Kioto 

 Kioto apskate. Kioto dēvēta par Tūkstoš tempļu pilsētu, jo patiesi neiespējami saskaitīt  

visus budistu tempļus un šintoistu svētnīcas, kas redzamas vai uz ikkatra ielu stūra. Tā ir  

arī Japānas otrā galvaspilsēta. Tieši Kioto piedāvā to, pēc kā mēs visvairāk tiecamies, esot 

Japānā: bruģētas ieliņas, tempļu sarkanīgos jumtus un geišu kurpīšu klaboņu pievakarē 

 pastaiga pa Filosofu taku un Heian svētnīca – šintoistu svētnīcas lepnums ir tās dārzi 

 Gion – izklaides rajons, kur joprojām iespējams satapt geišas visā to krāšņumā 

 par papildu samaksu Gion šovs – lai gan organizēts īpaši gaijin (ārzemniekiem), te var gūt 

japāņu kultūras īso kursu. Skanēs japāņu tradicionālā mūzika, spēlēta uz koto (13 stīgu 

mūzikas instrumenta), redzēsiet arī japāņu tautas dejas un leļļu teātra elementus 

sestdiena, 17.04. 

Kioto – Osaka – 

Stambula 

 

 

 

 

 

nakts lidojums 

 Nidžo pils – celta 1603. gadā kā pirmā Tokugavas šoguna rezidence, tā ir liecinājums šogunu 

varai un ietekmei. Pils tika celta imperatoram laikā, kad to apdraudēja daudzi ienaidnieki, 

tādēļ tā ir pilna ar slepenām ejām un lakstīgalas grīdām, kas iečīkstas, ja nezinātājs uzkāpj 

 Kijomizu templis – viens no skaistākajiem un nozīmīgākajiem Kioto. Tiem, kas alkst 

mīlestības, ir iespēja acīm ciet iziet caur diviem akmeņiem, kas jau gadsimtiem ilgi nesot šo 

dvēseles baudu. Zelta paviljons – viens no Kioto simboliem, tas klāts zelta plāksnēm un 

atspīd tempļa dīķītī. Zelts, kas citur nes iznīcību un postu, šeit kalpojis kā imperatora atpūtas 

nama dekorācija. Agrā vakarpusē īss pārbrauciens uz Osakas lidostu 

 22.50 lidojums Osaka – Stambula 

svētdiena, 18.04. 

Stambula – Rīga  
 05.05 ielidošana Stambulā 

 08.35 – 11.35 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 595 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojumi Rīga – Stambula – Tokija un Osaka – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase); lidostu nodokļi 

 nakšņošana (atbilstoši maršruta aprakstam) ***viesnīcās ar brokastīm; pusdienas katru dienu (izņemot 13.04. Tokijā) 

   divvietīgos numuros ar WC un dušu 

 IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

 brauciens ar lodes vilcienu; komfortabls autobuss ceļojuma laikā 

 veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

Ceļazīmes cena neietilpst 

 personīgie izdevumi; papildus ekskursija brīvajā Tokijas dienā 

 ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti ceļojuma 

programmā vai minēti kā papildus; Osakas akvārijs, geišu šovs 

 dzeramnauda apkalpojošajam personālam 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 850 līdz 05.11. EUR 1300 līdz 01.02. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 05.11. pēc 05.11. pēc 01.02. 

zaudētā summa EUR 150  EUR 1100 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 01.03. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā apmaksājot aviobiļetes vārda maiņu 

    Vīzas un ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa vai nepilsoņa (personas, kurai nav citas valsts pilsonības) pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un 

ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  

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

vecākiem nebrauc līdzi, notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja 

 LR pilsoņiem Japānas vīzas nav nepieciešamas 

 LR nepilsoņiem nepieciešams iesniegt: izziņu no darba vietas angļu valodā par mēneša vidējo izpeļņu un izziņu no 

bankas angļu valodā par bankas konta stāvokli, aizpildīt IMPRO vīzu anketu un iemaksāt EUR 50. 

Grupas sapulce  24. martā 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. 

! Reliģisku ceremoniju un īpašu pasākumu laikā ieeja tempļos var būt ierobežota vai 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 

 


