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PA KOLUMBA PĒDĀM 4 - 

FLORIDA UN KARĪBU SALU 

KRUĪZS PA PUERTORIKO, HAITI, 

BAHAMU UN VIRDŽĪNU SALAS   

 
 

  

 

 

 12.02. – 25.02. 14 dienas EUR 3495  

KAJĪTES AR LOGU-ILUMINATORU! EKSKURSIJAS JAU IEKĻAUTAS CENĀ! 

Kruīzs ar peldošo pilsētu – Allure of the Seas kuģi – trešo lielāko kruīzu kuģi pasaulē, uz kura klaja ir 5 baseini, 

slidotava, ūdens teātris, lielā Promenādes iela, Centrālparks un daudz citu atpūtas un izklaižu iespēju. 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 12.02. 

Rīga – Miami 

 

***viesnīca Maiami 

 04.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

 06.20 – 07.45 lidojums Rīga – Frankfurte 

 09.50 – 14.30 lidojums Frankfurte – Maiami 

 transfērs uz viesnīcu Maiami; brīvais laiks atpūtai pēc lidojuma 

sestdiena, 13.02. 
Miami – Everglades 

NP – Big Cypress 

Preserve – Miami 
 

 

 

***viesnīca Maiami 

 unikālā un daudzveidīgā ekosistēma vienā no slavenākajiem ASV nacionālajiem parkiem – 

Evergleidā. Šajā parkā sastopama liela putnu daudzveidība un lielākā aligatoru koncentrācija 

pasaulē. Izbrauksim ar Airboat ātrlaivām pa Evergleides iekšējo lagūnu un purvu, meklējot Bald 

Eagle ērgļus, bruņurupučus, lielos pitonus un slavenākos parka iemītniekus – aligatorus 

 ar speciāliem bagijiem dosimies piedzīvojumu pilnā, safari tipa izbraucienā pa Lielo ciprešu 

rezervātu, iepazīstot pavisam citu Floridas štata ekosistēmu un tās dzīvnieku pasaules pārstāvjus 

 Latviešu emigranta Edvarda Liedskalniņa utopiskā Koraļu pils, kur laika posmā no 1923.-1951.g. 

mākslinieks izgreba vairāk kā 1100 t koraļļu akmeņu, radot dārzu-pili, kurai nav analoga pasaulē 

svētdiena, 14.02. 
Miami – Caribbean 

Sea  
 

 

nakts uz kruīza kuģa 
Allure of the Seas 

 Floridas štata visekstravagantākās un bohēmiskākās pilsētas Maiami ekskursija ar autobusu – Mazās 

Havannas kvartāls, Art Deco arhitektūras rajons, South Beach pludmale, elitārais Coral Gables rajons 

 ~13:00 īss transfērs uz Maiami kruīzu ostu 

 iekārtošanās uz Royal Caribbean kruīza kuģa Allure on the Seas – 3. lielākā kruīza kuģa pasaulē 

 vēlā pēcpusdienā (16:30) uzsāksim 7 dienu kruīzu pa Karību salām, apmeklējot 4 dažādas 

salas un baudot atpūtu pasakainajā Karību jūrā – apskatīsim katrai salai raksturīgāko, 

ielūkosimies zemūdens pasaulē, kā arī baudīsim atpūtu pasakainajā Karību jūrā un tās pludmalēs  



 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 15.02. 
Caribbean Sea – 

Nassau (Bahamas) – 

Caribbean Sea 

 

 
 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Allure of the Seas 

 07.00-15.00 kruīza kuģis noenkurosies Bahamu salu galvaspilsētā Nassau uz New Providence 

salas. Bahamas ir trešais lielākais koraļļu rifs pasaulē un nodokļu paradīze ar iespaidīgu bankas 

sektoru – Karību Šveice. Tieši mūsdienu Bahamās 1492.gada 12.oktobrī Kristofers Kolumbs atklāja 

Amerikas kontinentu un spēra pirmo soli uz jaunatklātās zemes. 

 pastaigas ekskursija pa Naso vecpilsētu ar grupas vadītāju. Naso – viena no interesantākajām 

pilsētām reģionā un vienīgā Karību salās pastāvējusī Pirātu republika – savulaik bijusi Pirātu 

Paradīze ar lielāko jūras laupītāju koncentrāciju visā Rietumu puslodē, kur savu “karjeru” uzsāka arī 

slavenais pirāts Melnā Bārda. Pastaigas laikā apmeklēsim 200 gadus seno John Watling ruma 

darītavu, Parlamenta laukumu, Karalienes kāpnes, Valdības namu un Bibliotēku, kurā 18. gs. 

atradās pirmais cietums  

 pēc ekskursijas brīvais laiks – pilsētas pludmales apmeklējums. Par papildus samaksu iespēja 

apmeklēt kolorīto Pirātu muzeju (ieejas maksa 10 USD) un/vai Ardastra dārzus un mini-ZOO ar 

slaveno maršējošo flamingu parādi (ieejas maksa - 20 USD) 

otrdiena, 16.02. 
Caribbean Sea  

nakts uz kruīza kuģa 

Allure of the Seas 

 kruīza kuģis dosies pa Karību jūru Virdžīnu salu virzienā 

 brīvais laiks uz kuģa Allure of the Seas ar plašām bezmaksas izklaides un aktivitāšu iespējam – 

atpūta, sauļošanās, peldes baseinos, sporta aktivitātes, bezmaksas šovu, ēdināšanas un izklaižu 

iespējas 

trešdiena, 17.02. 
 St. Thomas (US 

Virgin Islands) 

BRĪVA DIENA 
 

 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 
Allure of the Seas 

 10.00-19.00 kruīza kuģis noenkurosies Senttomasa salā – ASV Virdžīnas.  

Bijusī dāņu kolonija un kādu brīdi slavenā pirāta Melnās Bārdas štābs St. Thomas (ASV Virdžīnu 

salas) tagad ir tax free zona un iepirkšanās paradīze, kas lepojas ar dažām pasakainām pludmalēm. 

Par ASV īpašumu tā kļuva 1917.gadā, kad amerikāņi dāņiem noskaitīja 25 miljonus dolāru - 3 reizes 

lielāku summu nekā Krievijai par Aļaskas iegādi 50 gadus iepriekš 

 brīvais laiks Senttomasā - atpūtai, pirkumiem, patstāvīgai salas apskatei vai pludmalēm 

 par papildus samaksu ekskursijas. Iesakām St. Thomas salas individuālo tūri, IMPRO grupas 

vadītāja pavadībā (izmaksas -sabiedriskais transports/taxi ~15 USD + ieejas maksas ~8 USD) - 

galvaspilsēta Charlotte Amalie (Melnās Bārdas tornis šobrīd slēgts) un atpūta Sapphire Beach 

pludmale vai Magens Bay, kuru National Geographic atzinis par vienu no pasaules desmit labākajām 

pludmalēm. Alternatīva (rezervēt uz kuģa): kuģa ekskursija uz St. John salu un Virgin Islands 

nacionālo parku, kurā atrodas viena no visfotografētākajām pludmalēm rietumu puslodē - Trunk 
Bay (~85 USD, 4-5 h) 

ceturtdiena, 18.02. 

San Juan (Puerto 
Rico) 

 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Allure of the Seas 

 07.00-14.30 kruīza kuģis noenkurosies Sanhuanā, Puertoriko 

 pastaigas ekskursija pa Sanhuanas vecpilsētu ar grupas vadītāju. Sanhuana – Puertoriko 

galvaspilsēta un otra vecākā pilsēta Rietumu puslodē, kas dibināta jau tālajā 1509. gadā. Pilsēta ātri 

kļūva par Spānijas karaļu favorīti un impērijas galveno bastionu otrpus okeānam. Uz pāris 

gadsimtiem Sanhuana piedzīvoja slavas zenītu, kļūstot par vislabāk nocietināto pilsētu Jaunajā 

Pasaulē, bet mūsdienās tā ir starp labākajiem koloniālās arhitektūras paraugiem kontinentā. Te 

iepazīsim simpātisko koloniālā stila vecpilsētu, 16. gs. San Felipe El Morro cietoksni - vecāko 

Jaunajā pasaulē; savulaik lielāko cietoksni Rietumu puslodē - Castillo San Cristobal, vecāko baznīcu 

abās  Amerikās Iglesia San Jose un otru vecāko katedrāli San Juan Baustista, kurā apglabāts 

pilsētas dibinātājs un Kolumba labā roka - Ponce de Leons (no ārpuses) 

 dienas otrajā pusē kruīza kuģis dosies pa Haiti Republikas jeb Espanjolas salas virzienā  

piektdiena, 19.02. 
Labadee (Haiti) 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Allure of the Seas 

 10.00-18.00 kruīza kuģis noenkurosies Labadee ostiņā pie Cap Haitien pilsētas Haiti Republikā 

 Haiti Republika – visnabadzīgākā zeme Karību jūras baseinā, tomēr ar visbagātāko kultūrvēsturisko 

mantojumu, kas paņemts UNESCO paspārnē. Ekskursija pa Cap Haitien apkārtni apskatot abus 

UNESCO sarakstā iekļautos objektus: Sans Souci pils – Haiti karaļa Henrija I celtā pils bija gluži vai 

Karību Versaļa, kas pārsteidza ārzemju ciemiņus ar savu krāšņumu, tomēr 1842. g. zemestrīce 

pielika punktu greznajam dzīvesveidam aiz sevis atstājot tikai fotogēniskas pils drupas 

 Haiti revolūcijas un neatkarības cīņu simbols – Citadelle Laferriere – ne tikai lielākais cietoksnis 

Karību salās, bet arī ar tā iespaidīgo novietojumu, pašā kalna virsotnē neviens forts Rietumu puslodē 

puslodē nespēj sacensties (augšā kalnā dosimies zirga mugurā, ar pavadoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 20.02. 

Caribbean Sea  

nakts uz kruīza kuģa 
Allure of the Seas 

 kruīza kuģis dosies pa Karību jūru atpakaļ Floridas virzienā 

 brīvais laiks uz kuģa Allure of the Seas ar plašām bezmaksas izklaides un aktivitāšu iespējam – 

atpūta, sauļošanās, peldes baseinos, sporta aktivitātes, bezmaksas šovu, ēdināšanas un izklaižu 

iespējas 

svētdiena, 21.02. 

Miami – Kennedy 

Space Center – 

Crystal River 
 

***viesnīca 

Kristālriversā 

 07.00 kuģis noenkurosies Maiami ostā – kruīza noslēgums. Izrakstīšanās no kuģa                       

 ļoti garš pārbrauciens pa lielceļu uz Kristālriversu (560 km), pa ceļam ekskursija Kenedija 

Kosmosa centrā  

 slavenais Kenedija Kosmosa centrs, kas kalpo gan kā NASA galvenais štābs, gan kā labākā vieta 

pasaulē, kur mums - mirstīgajiem - iepazīt un ielūkoties kosmosa industrijas aizkulisēs – Astronautu 

Slavas zāle, Raķešu dārzs, Astronautu memoriāls, Apollo 14 kosmosa kapsula, Saturn V raķete, 

kosmosa kuģis Atlantis, raķešu palaišanas laukums, no kura devušās visas ASV Mēness misijas u.c 

pirmdiena, 22.02. 

Crystal River – 
Silver Springs – 

Miami 

 
***viesnīca Miami 

beach rajonā 

 no rīta unikāls piedzīvojums, ko var piedzīvot tikai Floridā – izbrauciens ar laivu pa Crystal River 

upi, kur Three Sisters avotu dzidrajos ūdeņos mājo prāva lamantīnu kolonija, snorkelēšana un 

peldes ar savvaļas Vestindijas lamantīniem, sauktiem arī par Jūras govīm 

 ļoti garš pārbrauciens pa lielceļu uz Maiami (570 km), pa ceļam Silver Springs avotu apskate 

 Pasaules lielākais artēziskais avots, kas katru dienu izmet 2 miljardus litru kristāldzidra pazemes 

ūdens – Silver Springs. Par papildus samaksu iespēja izbraukt ar stikla grīdas laivu  (~15 USD) 

 brīvs vakars Maiami (viesnīca Miami Beach rajonā; līdz pludmalei 5 min gājiens) 

otrdiena, 23.02. 
Miami – Key West – 

Miami 
 

 

 

 

***viesnīca Miami 

beach rajonā 

 gara, pilnas dienas ekskursija uz Florida Keys arhipelāgu (Key West salu - 260 km). Daudzās 

Holivudas filmās iemūžinātais Overseas Highway – viens no neparastākajiem ceļiem pasaulē, kas 

sastāv no vairākiem ļoti gariem tiltiem, un, vedot pāri Atlantijas okeānam, savieno Maiami ar Key West 

 Gabaliņš no Karību salām uz Amerikas zemes – Key West – vistālākā saliņa Florida Keys tropisko 

salu arhipelāgā ar baltām smilšu pludmalēm, palmām, Karību arhitektūras stila celtiem namiem un 

bohēmisku gaisotni. Pastaigāsim pa Key West centru, promenādi, ASV Dienvidu punktu un kolorīto 

Bahamiešu kvartālu. Brīvais laiks – atpūtai kādā no Key West pludmalēm (labākā - Smathers Beach), 

vai šo laiku var izmantot padziļinātākai pilsētas apskatei apmeklējot Mel Fisher kuģu vraku muzeju 

(ieeja papildus - 15 USD), Fort Zachary cietoksni (2,5 USD) un Hemingveja māju-muzeju (13 USD) 

trešdiena, 24.02. 
Miami – Frankfurt 

 

 
nakts lidmašīnā 

 rīta pusē vēl pēdējā iespēja aiziet līdz Miami Beach pludmalei nopeldēties 

 Vizcaya Villa un greznie dārzi – krāšņākā villa ASV ar baroka, renesanses, rokoko un neoklasicisma 

elementiem – magnāta Dērlinga utopija akmenī  

 ~13:00 transfērs uz Maiami lidostu 

 16.40 lidojums Maiami – Frankfurte 

ceturtdiena, 25.02. 
Frankfurt – Rīga 

 07.40 ielidošana Frankfurtē 

 10.55 – 14.00 lidojums Frankfurte – Rīga   

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcās/uz kuģa (pēc izvēles vai ja nav, ar ko dalīt divvietīgu) – EUR 1395 

     UZ KRUĪZU KUĢA IR JĀATGRIEŽAS VISMAZ 30 MIN PIRMS NORĀDĪTA ATTIEŠANAS LAIKA!!! 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Frankfurte - Maiami – Frankfurte - Rīga (ekon. klase); lidostu nodokļi 

 naktsmītnes (saskaņā ar aprakstu): ***viesnīcas, divvietīgi numuri ar dušu un WC  

 Royal Carribean Cruise 7 nakšu kruīzs ar kuģi Allure of the Seas, klases kajītes ar logu-iluminatoru 

 Karību kruīzā 3 redzēja ēdināšana (7 dienas); Floridā tikai brokastis (5 dienas) 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; programā norādītie transporta pakalpojumi /ekskursijas 

 grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi; ASV ESTA iebraukšanas atļaujas; veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā vai minēti kā papildus (St Thomas salā taxi vai tūre, 

stikla laiva Silver Springs; Key West muzeji un Ardastra dārzi vai Pirātu muzejs Naso), sabiedriskais transports brīvajā laikā 

 personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas Floridā; dzērieni kruīza ēdienreižu laikā 

 dzeramnaudas kopā ~161 USD (obligātās kruīza dzeramnaudas 101,50 USD + ~60 USD gidiem/šoferiem ASV/Karībās) 

  piemaksa par balkona kajīti +225 EUR no personas - laicīgi jasazinās ar Jāni, janis@impro.lv (ierobežotā skaitā) 

mailto:janis@impro.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam  
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 850  līdz 12.08. EUR 1400  līdz 12.11. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 
      atteikšanās datums līdz 12.08. pēc 12.08. pēc 12.11. 

zaudētā summa EUR 250  EUR 1400  visa summa 

 iemaksāto summu līdz 25.09. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas  

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai! 
!!! Personām, kurām pasē ir JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, IRĀKAS vai SUDĀNAS vīza, 

pirms ceļojuma jānomaina pases, jo ar šo valstu vīzām ASV iebraukt aizliegts! 
LR nepilsoņiem par vīzu iegūšanas iespējām ļot laicīgi, līdz 01.05. jāinteresējas IMPRO birojā. 

 līdz 01.12. IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un aizpildīta kruīzu anketa (ar info par norēķinu veidu uz kuģa) 

ASV ieceļošanas atļaujas saņemšanai nepieciešams  

 ja ceļotājam ir Latvijas pilsoņa biometriskā pase (ES pase sarkanā krāsā, kas izdota pēc 2007. gada 20. novembra), 

tad ASV vīza nav nepieciešama, bet jākārto ASV iebraukšanas atļauja ESTA. Lai to iegūtu, ceļotājiem (izņemot tos,  

kuriem ir iepriekš nokārtota ASV vīza) IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un lielā vīzu anketa līdz 01.12.20.  

Ja gadījumā tiek atteikta ieceļošanas atļauja Bezvīzu programmas ietvaros, nepieciešams kārtot vīzu ASV vēstniecībā. 

 ja ceļotājam ir vecā parauga pase zilā krāsā, kas izdota pēc 30.06.2002., tad jākārto vīzas pēc iepriekšējās kārtības, 

t.i. līdz 01.12.20. IMPRO jāiesniedz: pase; izziņa no darbavietas par ieņemamo amatu un darba algu (vai pensijas  

apliecības kopija); aizpildīta vīzas anketa; 1 foto (5x5 cm), vīzas maksa 110 EUR. ASV vēstniecībā jāierodas visiem, kuriem  

nepieciešama ASV vīza. Tādējādi ieteicams pasi nomainīt uz jaunā parauga! 
 

Grupas sapulce 07. janvārī 18.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 
 
 

IMPRO ir uzrādījis kruīzu kompānijas plānoto programmu, kas var nedaudz mainīties laika apstākļu vai kruīza  

kompānijas apsvērumu dēļ! 
 

    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

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 

 


