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VIDUSĀZIJAS DABAS AKVARELIS - 

KAZAHSTĀNA UN 

KIRGIZSTĀNA 
 

 
 

 

 

 09.09. – 20.09. 12 dienas EUR 1695 
 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 09.09. 

Rīga – Almaty 
 21.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 23.20 lidojums Rīga – Almata (Kazahstāna; tiešais lidojums) 

piektdiena, 10.09. 

Almaty 

 

 

***+viesnīca  

Almatā 

 07.35 ielidošana Almatā  

 ekskursija uz Issyk ezeru, kuru daļa atzīst pat par skaistāku kā Lielo Almatas ezeru.  

 Kazahstānas Valdnieku ieleja jeb Issyk kurgāni un muzejs – Skitu impērijas karavadoņu kapenes 

un iespējams lielākais kurgānu komplekss pasaulē. 

 Piekūnu centrs – šie elitārie putni un izcilie mednieki vienmēr bijuši kazaku un kirkīzu lepnums, 

neatņemama Centrālāzijas tautu kultūras sastāvdaļa 

sestdiena, 11.09. 

 Almaty – Bishkek 

 

 
****viesnīca 

Biškekā 

 Almatas ekskursija – zaļā Kazahtānas metropole sniegotu kalnu ielenkumā. Te skatīsim padomju 

nostaļģijas pilno Zaļo tirgu un Zenkov katedrāli, kas tika uzcelta no koka bez nevienas naglas;  

 Almatas simbols – leģendārais Medeu Ledus apli, kas iegūlies Mazās Almatas ielejā 

 Kazahstānas kalnu pastkarte – interesantām nokrāsām bagātais Lielais Almatas ezers, kas ar ūdeni 

apgādā visu Almatu (piekļuve pie ezera ir ierobežota, apskate tikai no skatu punta) 

 pēcpusdienā pārbrauciens uz Biškeku (240 km); Kazahstānas-Kirgizstānas robežas šķērsošana 

svētdiena, 12.09. 

Bishkek – Ala-Archa 

NP – Bishkek 
****viesnīca 

Biškekā 

 izbrauciens uz Ala-Archa nacionālā parka zaļojošajām ielejām – populārākais rezervāts Tjanšanu 

kalnos. Dosimies vieglā kalnu pastaigā, tuvāk iepazīstot parka ainavas. 

 īsa ekskursija pa Kirgizstānas galvaspilsētu Biškeku, kuru padomju laikos, godinot pilsētas 

slavenāko iedzīvotāju - boļševiku revolucionāru un Sarkanās armijas komandieri Mihailu Frunzi,  

arī nosauca par Frunzi 

pirmdiena, 13.09. 

Bishkek – Burana – 
Barskoon (Tamga) 

viesu nams pie  

Barskoon ciema 

 garš pārbrauciens uz Barskoon ciemu (325 km) pie slavenā Ikilula ezera, pa ceļam apmeklējot 

seno Balasagunu (Buranas tornis) un Konorchek kanjonu  

 Buranas tornis un Akmens karavīri – paliekas no senās Karakanīdu valsts galvaspilsētas 

Balasagunas, kuras noriets sākās ar Čingishana armijas invāziju 

 dabas pastaiga Kirgizstānas sārto klinšu kanjonā – Konorchek Canyon 



 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 14.09. 
Barskoon – Skazka 

Canyon – Barskoon 

 

 

viesu nams pie  

Barskoon ciema 

 no rīta vidēji grūts pārgājiens dabā uz Kirgizstānas skaistāko ūdenskritumu – Barskoon 

 par Vidusāzijas Baikālu dēvētais Isikuls ir otrs lielākais augstkalnu ezers pasaulē (pēc Titikakas), 

un otrs lielākais sāls ezers (pēc Kaspijas jūras). Ezers ar īpaši dzidro ūdeni nekad neaizsalst, 

neskatoties uz to, ka, iespiests starp sniegotiem Tjanšana kalniem, tas atrodas 1600 m v.j.l. 

Apmeklēsim vienu no Isikula ezera pludmalēm, kur būs iespēja nopeldēties! (peldkostīms) 

 Kirgizstānas pastkarte – visa Vidusāzijas mākslinieku palete krāsainajos Skazka jeb Pasaku 

kanjona kalnos. Īstā vieta gleznainai pastaigai, pielāgojot to savām spējām 

trešdiena, 15.09. 

Barskoon – Jeti-Ogyz 
– Karakol 

 

 

 

***viesnīca Karakolā 

 īss brauciens gar Isikula ezeru uz tā tālāko austrumu punktu Karakolu - kolorītu, padomju 

gaisotnes apvītu Centrālāzijas pilsētiņu, kas 1888.gadā kļuva par pasaulē slavenā krievu pētnieka un 

ceļotāja Nikolaja Prževaļska atdusas vietu 

 pa ceļam dosimies dziļāk Tjanšanu kalnos uz Jeti-Oguz aizu, kas izslavēta ar dīvainiem, sarkanu 

klinšu veidojumiem, ko sauc par Septiņiem buļļiem, un mīlas leģendas apvīto klinti Salauzto sirdi. 

 Karakolas apskate - apmeklēsim Prževaļska māju-muzeju un memoriālu, Ortodoksālo koka 

katedrāli un ekstravaganto Dungan koka mošeju, kura celta, neizmantojot nevienu naglu 

ceturtdiena, 16.09. 
Karakol – Issyk lake 

– Kolsai lake 
 

 
 

viesu nams Kolsai 1 

ezera apkārtnē 

 no rīta pārbrauciens uz Kolsai un Kaindy ezeriem Kazahstānā (220 km), pa ceļam 

Kazahstānas-Kirgizstānas robežas šķērsošana  

 Kaindy – sirreālākais ezers Centrālāzijā, kura krēmīgi zilganzaļajos ūdeņos paveras neticams skats 

– slīktošais jeb nogrimušais mežs. Tas izveidojies 1911.gadā zemestrīces laikā, aizdambējot un 

pārpludinot mežiem klātu ieleju. Dīvaini, bet zem ūdens mežs joprojām ir dzīvs un zaļš, bet virs 

ūdens paveras tikai nokaltuši koku stumbri 

 vēlā pēcpusdienā katrs var baudīt skaistā Kolsai ezera ainavas, kas iegūlies zaļā Tjanšanu kalnu 

ielejā, vai arī doties pastaigā gar tā krastu 

piektdiena, 17.09. 

Kolsai lake – Charyn 

Canyon – Altyn-Emel  
 

viesu nams pie  

Altyn-Emel parka 

 pārbrauciens uz Charyn kanjonu (100 km)  

 300 m dziļais Charyn kanjons, saukts par Centrālāzijas Grand Canyon, tas nav tik liels kā slavenais 

brālis Amerikā, bet to ar uzviju kompensē sārtā klinšu nokrāsa un izrobotie klinšu veidojumi Piļu 

ielejā (Dolina Zamkov). No kanjona augšas paveras gleznainākie skati, bet aicinām doties vieglā 

dabas pastaigā pa aizas apakšu, lai pilnībā iepazītu šo Kazahstānas dabas lepnumu! 

 pēcpusdienā pārbrauciens uz Altyn-Emel nacionālo parku (260 km)  

sestdiena, 18.09. 

Altyn-Emel NP 
 

 

 

 

 

 
viesu nams pie Altyn-

Emel parka 

 Altyn-Emel nacionālais parks – interesantākais parks Kazahstānā, kas piedāvā gan dabas, gan 

vēsturiskus un cilvēku radītus brīnumus, gan arī kalpo kā patvērums daudzām zīdītāju sugām. 

 Pilnas dienas ekskursija pa Altyn-Emel parka austrumu un dienviddaļu: 

 150 m augstās Dziedošās kāpas, kas vējainā laikā izdod lidmašīnas dzinējam līdzīgas skaņas. Tie, 

kas uzrāpsies galvenās kāpas virsotnē, tiks apbalvoti ar iespaidīgu panorāmu! 

 Katatau kalni – izrobotas, bordo krāsas lavas klintis ir liecība parka vulkāniskajai pagātnei 

 Vidusāzijas Mežonīgie Rietumi un Altyn-Emel parka kulminācija – krāsainie Aktau kalni 

dzeltenos, oranžos, baltos, sarkanos un rozā toņos ir īstā vieta, kur doties vieglā pastaigā pa ieleju. 

Tik sarkanas klintis vēl nebūsiet redzējuši! Turam acis plati vaļā, jo pa ceļam var sanāk redzēt arī 

pa kādam kulanam, gazelei vai Bukhāras briedim! 

svētdiena, 19.09. 

Altyn-Emel NP – 
Almaty 

***+viesnīca Almatā 

 garš pārbrauciens uz Almatu (275 km) pa ceļam apmeklējot Tamgaly Tas petroglifus ar Budas 

gravējumu, kas ir vienīgā budisma liecība un pierādījums Kazahstānā. 

 vēlā pēcpusdienā brīvais laiks Almatā: suvenīru iegādei, pilsētas iepazīšanai vai par papildus 

samaksu iespēja uzbraukt Kok Tobe Televīzijas torņa kalnā no kurienes paveras lieliska panorāma 

pirmdiena, 20.09. 

Almaty – Rīga 
 ap 05:30 transfērs uz lidostu 

 08.35 – 11.20 lidojums Almata – Rīga 

   Ierobežoto vietu dēļ vienvietīgās istabas pagaidām nav pieejamas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Almata – Rīga; lidostu nodokļi 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā (mazie autobusi) 

 atbilstoši maršruta aprakstam: tūristu viesu nami ar kopējām labierīcībām; 

 ***, ***+ un ****viesnīcas (10 naktis) - divvietīgi numuri ar WC/dušu; 

 9 brokastis un 10 vakariņas - katru dienu Kazahstānā un Kirgizstānā; 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos/dabas parkos; 

 latviešu grupas vadītāja un vietējā krievu valodā runājoša gida pakalpojumi;  

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa apskates vietās, 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 60 USD apmērā, kas 

jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Centrālāzijā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400  05.04. EUR 750  20.06. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 05.04. pēc 05.04. pēc 20.06. 

zaudētā summa EUR 200  EUR 600  visa summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas  
LR pilsoņiem Kazahtānas un Kirgizstānas vīzas nav nepieciešamas! 
 

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. 
 

Latvijas Republikas nepilsoņiem par Kazahstānas vīzas iespējām  

un izmaksām interesēties IMPRO birojā līdz 15. jūnijam 

Papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav 

ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas apliecība vai notariāli 

apstiprināta tās kopija; ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli 

apstiprināta viena vecāka atļauja vai notariāli apstiprināta tās kopija. 

Grupas sapulce 25. augustā plkst. 18:30 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. 

  

 

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 

 


