
 

 
 
 

2021  

ANTĪKĀS PASAULES ŠEDEVRU UN 

KRĀSAINO DABAS BRĪNUMU ZEME 

JORDĀNIJA 
10.10 GRUPAS VADĪTĀJS - ŽIGIS 

  

 

 10.10. – 18.10. 9 dienas EUR 1250 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 10.10. 
Rīga – Aqaba 

***+viesnīca Akabā 

 10.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.30 – 15.30 lidojums Rīga – Stambula 

 22.00 – 00.45 lidojums Stambula – Akaba 

pirmdiena, 11.10. 
Aqaba 

***+viesnīca Akabā 

 atpūta no rīta pēc vēlā lidojuma 

 dienas vidū Akabas apskate (pastaiga ar kājām grupas vadītāja pavadībā), kur no ārpuses aplūkosim 

Akabas fortu, Huseina mošeju un Sacelšanās laukumu. Vēlā pēcpusdienā – brīvais laiks Akabā. 

otrdiena, 12.10. 

Aqaba – Petra 
 

 

 

***viesnīca Petras 

apkārtnē 

 īss pārbrauciens uz Petru (125 km) 

 viens no septiņiem pasaules brīnumiem – Petra. 2. gs. p.m.ē. klejotāji nabatieši apmetās kalnu 

ieskautajā plato, kurp varēja nokļūt vienīgi pa šaurām aizu takām. Viņi klintīs izcirta apbrīnojamu 

mauzoleju pilsētu un pieminekļus, kas raisa apbrīnu pat mūsdienu arhitektiem.  

 stāvs, 1 h pārgājiens Petras sārtajos kalnos līdz Klosterim (Monastery) – lielākajam no klintīs 

cirstajiem Petras pieminekļiem, līdz kuram nonāk tikai retais (iespēja īrēt ēzeli, kas uzved kalnā) 

 pārgājienu var turpināt ar 15 min pastaigu no Monastery uz vareno Wadi Araba melno kanjonu 

trešdiena, 13.10. 
Petra – Shobak – 

Dana Reserve 

vienkāršs viesu nams 

pie Danas rezervāta 

 īss brauciens uz Danas rezervātu (55 km). Ceļotāju Bībele – Lonely Planet ceļvedis ne velti Danas 

rezervātu dēvē par vienu no Jordānijas apslēptajiem dārgakmeņiem – tas atklāj Jordānijas kalnus 

visā to krāšņumā. Dosimies vidēji grūtā pārgājienā, vērojot Danas kanjonu un dīvainu formu klintis. 

Dienu noslēgsim, tverot mirkli un baudot saulrietu pār Danas kanjonu. 

 pa ceļam – nomaļā Šobaka, kuras lepnums ir 1115. g. karaļa Baldvina I celtais krustnešu cietoksnis 

ceturtdiena, 14.10. 
Dana Reserve – 

Wadi Mujib – Dead 

Sea – Amman 

***viesnīca Amānā 

 pārbrauciens uz Amānu (200 km), pa ceļam Wadi Mujib piedzīvojums un atpūta pie Nāves jūras: 

 Jordānijas Antilopes kanjons – piedzīvojumu tipa pārgājiens pa fantastisko Wadi Mujib aizu (slot 

canyon), brienot pa mazu upīti līdz ūdenskritumam – Svētās Zemes lielais piedzīvojums 

 pēcpusdienā atpūtas un relaksācijas pauze pie Nāves jūras – slavenā dabas fenomena, kas ir ne 

tikai pasaules sāļākā ūdenstilpne, bet arī zemākā vieta uz Zemes 

piektdiena, 15.10.  
Amman – Wadi Rum 

 

 

 

 

 

 
 
tūristiem piemērotās 

tuksneša teltīs 

 no rīta īsa ekskursija Jordānijas Hašimītu Karalistes galvaspilsētā Ammānā, sauktā arī par  Balto 

pilsētu uz astoņpadsmit pakalniem. Tās lepums ir antīkais romiešu teātris – iespaidīgākā būve, kas 

saglabājusies no laikiem, kad te atradās senā romiešu pilsēta Filadelfija 

 pārbrauciens uz gleznaino, Marsa Ainavām līdzīgo Wadi Rum tuksnesi (310 km) 

 pēcpusdienā izbraucienu ar džipiem Wadi Rum tuksnesī, kur, šķiet, apstājies laiks un sākas cita 

pasaule. Vadi Ram tuksnesis ir kā mozaīka – unikālas tuksneša ainavas vietām atgādina Zion 

kanjonus un Arches parka dabas tiltus Jūtas štatā, bet jau pēc brīža – Austrālijas sarkanos tuksnešus 

un klintis. Idilliski skati paveras, džipā traucoties pa daudzkrāsainajām kāpām un vērojot kalnus, 

kanjonus un majestātiskas klintis, beduīnu teltis un kamieļus. 

 neaizmirstams piedzīvojums – baudīsim saulrietu,  noraugoties kā tuksnesis, mainot krāsu un toņus, 

lēnām ieslīd krēslā, dienu noslēgsim ar vakaru tuksnesī zem zvaigžņu segas 

sestdiena, 16.10. 
Wadi Rum – Aqaba 

 

 
 

***+viesnīca Akabā 

 no rīta iespēja piecelties agrāk un vērot saullēktu klinšu ieskautajā Wadi Rum tuksnesī 

 īss brauciens uz Akabu (65 km) 

 brīva diena Akabā: par papildus samaksu (~14 EUR ar transportu) iespēja doties uz tūristiem 

labiekārtotu Sarkanās jūras pludmales klubu Berenice Beach Club, kur rietumu tūristi var ērti 

atpūsties, sauļoties, peldēties Sarkanajā jūrā un 3 plašos baseinos, kā arī snorkelējot iepazīt bagāto 

Jordānijas zemūdens pasauli 



svētdiena, 17.10. 
Aqaba  

  ***+viesnīca 

Akabā/nakts lidojums 

 brīvais laiks atpūtai Akabas kūrortā – iespēja iepirkties un indivuduāli apskatīt pilsētu vai par 

par papildus samaksu doties izbraucienā pa jūru vai doties vēlreiz uz Berenice Beach Club 

pludmales kompleksu (Akabas pilsētas publiskā pludmale ir piemērota vietējiem) 

 vēlā vakarā izrakstīšanās no viesnīcas un ~22:30 īss transfērs uz Akabas lidostu  

pirmdiena, 18.10. 

Aqaba – Rīga 
 01.40 – 04.20 lidojums Akaba – Stambula 

 08.35 – 11.35 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 275  

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Stambula – Akaba – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase); lidostu nodokļi; autobuss ceļojuma laikā; 

 *** un ***+viesnīcas (pēc apraksta): divvietīgi numuri ar dušu un WC (izņemot Danā - vienkāršs tūristu viesu nams) 

 brokastis un vakariņas katru dienu Jordānijā; 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 ~45 USD, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Jordānijā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400  līdz 10.05. EUR 500  līdz 10.08. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 10.05. pēc 10.05. pēc 10.08. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 450 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 08.09. 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.  

 līdz 10. septembrim nepieciešams atsūtīt uz IMPRO ieskanētu pases kopiju, Jordānijas vīzu pieprasījuma 

sagatavošanai 
 LR nepilsoņiem lūdzam 3 mēnešus pirms ceļojuma interesēties IMPRO par Izraēlas vīzas formalitātēm un izmaksām 

 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 28. septembrī 18.30 Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  

Uzmanību! Lietainos apstākļos vai pēc spēcīga lietus Wadi Mujib aiza apmeklētājiem var tikt slēgta, tad tā vietā tiks 

apmeklēta cita aiza vai cits apskates objekts atkarībā pēc iespējām (laika apstākļiem un ceļu seguma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


