
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   2021/22 

JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ  
un ATPŪTA 

MARSA ALAM kūrortā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.12. – 05.01.  8 dienas   EUR 1150 
diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 29.12. 

Rīga – Hurghada 

 

 

 

 

***viesnīca Hurgadā 

 8.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 10.00-14.45 lidojums Rīga – Hurgada 

 iekārtošanās **** viesnīcā Hurgadā, vakariņas un atpūta 

 Hurgada – otra lielākā Ēģiptes pilsēta Sarkanās jūra krastā; ceļotāju iecienīts kūrorts ar 

20km plašu atpūtas zonu jūras krastā. Ēģiptes magnēts ir patīkamais klimats, zeltainās 

smiltis, dzidrie jūras ūdeņi un krāsainie koraļļu rifi, kas peldot un snorkelējot pieejami 

ikvienam 

ceturtdiena, 30.12. 

Luxor 

 

 

 

 

 

***+viesnīca Luksorā 

 agri no rīta brauciens līdz Luksorai (~5 stundas)  

 Nīlas Rietumu krasts, Karaļu ieleja – 64 faraonu atdusas vieta, kas tikai zinātājam 

atrodama starp tuksneša kalniem, savukārt kapenes un sarkofāgi bijuši īpaši grezni un 

gadsimtiem ilgi vilinājuši kā pētniekus, tā dārgumu meklētājus 

 Hatčepsutes templis – karaliene ir vienīgā Ēģiptes valdniece, kurai par godu celts templis 

 Memnona kolosi – divas 19,5 metrus augstas statujas, kas sargāja ieeju Amona templī  

 papildus – brauciens ar motorlaivu uz Banānu salu (10 EUR, iespēja nokļūt palmu mežā, 

nogaršot vietējos augļus un sastapt mini aligatorus) 

piektdiena, 31.12. 

Luxor – Aswan 

 

 

 

 

***+ viesnīca Luksorā 

 Nīlas Austrumu krasts. Par pasaules lielāko brīvdabas muzeju dēvētā Luksora (UNESCO) 

– senās Ēģiptes galvaspilsēta Tēbas šodien saaugusi kopā ar moderno pilsētu. Apskatīsim 

Luksoras un Karnakas tempļa kompleksu ar majestātiskām granīta statujām un 

iespaidīgu iekšpagalmu 

 papirusa institūts, smaržu un eļļu ražotne 

 iespēja apskatīt Luksoras pilsētu, izbraucot ar zirgu pajūgu karietēm (10 EUR)       

 svētku vakariņas un Jaunā gada sagaidīšana! 

sestdiena, 01.01. 

Aswan – Marsa Alam 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca Asuānā 

 brauciens ar laivu uz Agilkia salu un Fīlas (Philae) templi – senās Ēģiptes zemes dienvidu 

robeža. Dēvēta par Ēģiptes pērli, viens no skaistākajiem tempļiem, kura eksistenci 

apdraudēja Asuānas dambja celtniecība 

 izbrauciens pa Nīlu – kuģošana ir ērtākais veids Ēģiptes apskatei. Dosimies pa Saloga & 

Ghalaz salu aizsargājamo teritoriju garām Ziloņu salai, apmeklēsim pirmās krāces un 

Botānisko dārzu, būs iespēja nopeldēties. Viesosimies kolorītā nūbiešu ciematā 

 transfērs uz viesnīcu, vakariņas. Asuānas tirgus apmeklējums - krāsu un smaržu 

bagātība, te redzami vietējo amatnieku darinājumi un atrodamas labākās garšvielas Ēģiptē.  

 ieskats ēgiptiešu smaržu un eļļu pasaulē  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 02.01. 

Marsa Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca Marsa 

Alam 

 Asuānas dambis – 1971. gadā pabeigtais dambis ir nozīmīgs Ēģiptes ekonomikai, jo tas 

nodrošina lielas pirms tam lauksaimniecībā neizmantojamas platības apūdeņošanu. Līdz ar 

dambja celtniecību tika radīts pasaulē lielākais mākslīgais ezers 

 papildus, par papildus samaksu – iespējams doties ekskursijā uz maģisko Abu Simbelas 

kompleksu, kas ir viens no iespaidīgākajiem Senās Ēģiptes brīnumiem (no 90 EUR) 

 brauciens līdz Marsa Alam – kūrorts atrodas Sarkanās jūras krastā Ēģiptes dienvidos. Te 

valda tuksnešu zonas klimats, kas nodrošina siltākas un stabilākas temperatūras kā 

Hurgadā un Šarmalšeihā. Reģionu jau gadiem iecienījuši nirēji, jo te sastopamas vienas no 

ērtākajām un skaistākajām niršanas vietām Ēģiptē, bet pamazām piekrastes siltos ūdeņus, 

roboto krasta līniju ar baltām pludmalēm un bagātīgu dzīvnieku valsti iecienījuši arvien 

vairāk ceļotāju 

 reģistrēšanās **** viesnīcā, All Inclusive serviss, atpūta    

pirmdiena, 03.02. 

Marsa Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca Marsa 

Alam 

 atpūta pie Sarkanās jūras 

 papildus – džipu safari Wadi El Gamal tuksnesī (no 50 EUR. Cenā ietilpst arī pusdienas) 

Wadi El Gamal nacionālais parks plešas 7450 km2 lielā teritorijā, ietverot gan sauszemes, 

gan jūras teritoriju. Jūrā sastopami krāšņi koraļļu rifi un 1200 zivju sugu, kā arī piekrastes 

sāls ir nozīmīgs barības avots zaļajiem bruņurupučiem un dugongiem jeb jūrasgovīm. 

Nacionālā parka sauszemes teritorija atklāj unikālas tuksnešu ainavas, savdabīgo, šai 

klimatiskajai zonai raksturīgo augu valsti un senas arheoloģiskās liecības 

Dosimies ar 4x4 džipiem tuksneša aizsargājamās teritorijās, mērojot vēsturisko 

tirdzniecības ceļu. ~2 stundu brauciena laikā vērosim tuksneša mainīgās ainavas, nonākot 

pie smaragda atradnēm, kas tiek uzskatītas par senākajām pasaulē. Apmeklēsim romiešu 

laika Umm Kabu apmetni, kur tika apstrādāti dārgakmeņi. Dosimies caur Nugrus ielejai 

līdz Sikait apmetnei, kas izcirsta klintīs. Pusdienas zem akācijām pie savulaik lielākā 

romiešu forta Appollonia. Pastaiga Marfuah smilšu kāpās 

otrdiena, 04.02. 

Marsa Alam 

 

****viesnīca Marsa 

Alam 

 atpūta pie Sarkanās jūras 

 papildus – 1/2dienas ekskursija uz Hankorab un Qulaan pludmalēm, kas atrodas Wadi 

El Gamal nacionālā parka teritorijā (no 60 EUR, nepieciešami vismaz 6 braucēji). Iespēja 

pavadīt laiku Hankorabas līcī – vienā no skaistākajiem līčiem ar koraļļu rifiem un krāsaino 

zivju bariem. Qulaan pludmale ar tās mangrovju audzēm un bagātīgo putnu valsti.  

trešdiena, 05.02. 

Marsa Alam – Hurghada 

– Rīga  

 transfērs uz Hurgadas lidostu (~ 4 h) 

 lidojums Hurgada – Rīga 15:45 – 20:50 

 
 

Papildus ekskursiju apmaksa tiek veikta tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Ēģiptē EUR. 

Papildus ekskursiju norisei minimālais dalībnieku skaits ir 6! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 195 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 1095 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Hurgada – Rīga Rīga (ekonomiskā klase; 20 kg nododamā 

un 5 kg rokas bagāža; nav iekļauta ēdināšana), lidostu nodokļi 

 Ēgiptes vīza; tūristu autobuss ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar ceļojuma aprakstu (kopā 7 naktis): 3* un 4* viesnīcas, 

divvietīgos numuros ar WC/dušu; ar brokastīm un vakariņām 

 Marsa Alam kūrortā 4* viesnīca ar All Inclusive servisu (viss iekļauts)  

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

 IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

 ieejas maksas programmā minētajos objektos 

Ceļazīmes cena neietilpst  
 personīgie izdevumi, pusdienas ekskursiju dienās;  

 dzeramnauda ~40 EUR vietējiem pakalpojumu sniedzējiem  

 ieejas maksas objektos un ekskursijas, kas programmā minēti kā papildus 

Pieteikšanās ceļojumam  
avansa iemaksa otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 250 līdz 29.08. EUR 500 līdz 29.10. atlikusī summa  

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju 

anulēt 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 29.08. pēc 29.08. pēc 29.10. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 400 visa summa 

 iemaksāto summu 1 mēnesi līdz ceļojumam iespējams pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

 LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņiem vīza jāiegūst pirms ceļojuma Latvijas akreditētajā vēstniecībā Stokholmā (Zveidrija). Vīzas noformēšanas 

ilgums - līdz divām nedēļām.  

Grupas informatīvā sapulce 8.decembrī  plkst. 17:30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

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

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu 

un nodevu izmaiņu gadījumos,   kā 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 

 


