
  

 
 
 

2021  

  KUBA 
SALSAS RITMOS 

AR SLAVENO TROPICANA SHOW 

 
  

 22.11. – 05.12. 14 dienas EUR 2595 

NĀKAMĀ GRUPA NE AGRĀK KĀ 2023. GADĀ! 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 22.11. 

  Rīga – Stambula – Havanna 

nakts lidojums   

 16:45 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 18.55 – 22.55 lidojums Rīga – Stambula 

 02.10 lidojums Stambula – Havanna 

otrdiena, 23.11. 

Havanna  

 

 

 

 

 
***viesnīca Havannā 

(Comodoro Hotel vai 

līdzīga) 

 07.45 ielidošana Havannā 

 Havanna – reti kura pilsēta var lepoties ar tik krāšņu un kontrastiem bagātu vēsturi. 

Havanna ir gan pasaules revolucionāra Fidela Kastro mītne, gan cukurniedru 

plantāciju un tabakas magnātu kādreizējās varenības un bagātības simbols. Ir teikts, ka 

„ja neesi redzējis Kubu pirms revolūcijas laikmetā, nezini, ko nozīmē dzīves prieki,” 

bet par to Kubā skaļi neviens nerunā. Emociju un prieku te pietiek joprojām! 

 Havannas ekskursija: pilsētas lepnums ir Havannas vecpilsēta, tā iekļauta Pasaules 

kultūras mantojumu sarakstā kopš 1982.gada. Katedrāles laukums, Kubas Kapitolijs 

un mākslinieku tirdziņš 

 vēlā pēcpusdienā atpūta pēc lidojuma un Havannas ekskursijas 

trešdiena, 24.11. 

Havanna  

 

 

 
***viesnīca Havannā 

 divu stundu salsas nodarbība 

 brīva pēcpusdiena Havannā – iespēja pašam paklaiņot pa pilsētas šaurajām ieliņām 

un pavērot nabadzības un bagātības līdzāspastāvēšanu. Te ir ne tikai divu veidu vietējā 

valūta, bet arī veikali, auto un degviela, kas domāti vai nu vietējiem vai tūristiem.   

 leģendārais Tropicana Show „Under the Stars” – viena no Kubas vizītkartēm un 

pirmā iespēja nogaršot Kubas rumu (iekļauts cenā)! 

ceturtdiena, 25.11. 

Havanna – Pinar del Rio   

 

 
***viesnīca Pinar del Rio 

reģionā (Rancho San 

Vicente Hotel vai līdzīga) 

 140 km no Havannas, praktiski salas galējā rietumu malā atrodas Pinar del Rio – 

reģions, kur tiek audzēta un novākta labākā tabaka pasaulē. Apmeklēsim cigāru 

ražotni un iepazīsim smalko procesu, kura lielākā daļa tiek veikta ar rokām.   

 Vināles ieleja – unikāli kaļķakmens veidojumi, te paceļas iesārtas kalnu aprises un 

apskatāmi seni klinšu zīmējumi, kas stāsta par cilvēces evolūciju.  

 La Cueva del Indio – dosimies alā, kur apgaismota ceļa galā mūsu skatam pavērsies 

pazemes upe un laiva, ar ko izkļūsim ārā kalna otrā pusē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 26.11. 

Pinar del Rio - Havanna - 

Trinidada 

***viesnīca Trinidadas 

apkārtnē pie Karību jūras 

(Memories Trinidad del 

Mar Resort vai līdzīga) 

 Las Terrazas reģionā atradās labākās kafijas plantācijas. Viesosimies kafijas 

plantācijā muzejā Buenavista, kas sniegs ieskatu kafijas audzēšanas un 

sagatavošanas procesos.  Te izveidots biosfēras rezervāts un saimniekošana notiek 

pēc ekoloģiskiem apsaimniekošanas principiem.  

 San Juan upe slavena ar kristāldzidru ūdeni un dabīgiem baseiniem, kurus 

izbaudīsim arī mēs! Atpūta San Juan upes krastos.  

 garš pārbrauciens līdz Trinidadai 

sestdiena, 27.11. 

Trinidada     

 

 

 

***viesnīca Trinidadas 

apkārtnē pie Karību jūras  

 Kubas vēsturiskākās un interesantākās pilsētas tituls noteikti pienākas Trinidadai. 

Pilsēta dibināta 1514.gadā, kopš 1988.gada atrodas UNESCO aizsardzībā, tās ielas 

veido bruģakmens, kas atceļojis no Bostonas, baroka baznīcas, nami ar sarkaniem 

dakstiņu jumtiem un zirgu pajūgi, kas šodien pārsvarā vadā pilsētas viesus. Koloniālās 

Trinidadas apskate.   

 La Canchanchara bārs un kubiešu tradicionālais kokteilis    

 Manacas Iznagas tornis un cukurniedru ražotņu ieleja  

svētdiena, 28.11. 

Trinidada 

***viesnīca Trinidadas 

apkārtnē pie Karību jūras 

 brīvais laiks un atpūta Karību jūras krastā 

 iespēja pavadīt brīvu dienu Trinidadā vai doties ekskursijā pa apkārtni (par papildu 

samaksu) 

 vakarā Trinidadas apmeklējums 

pirmdiena, 29.11. 

Trinidada – Varadero 

 

 

 
***viesnīca Varadero     

(Be Live Experience Resort 

vai līdzīga) 

 brauciens uz Varadero, pa ceļam apskatot vienīgo franču kolonistu dibināto 

pilsētiņu Cienfuegos, kuru vēl mūsdienās sauc par Dienvidu pērli.   

 La Boca, Montemaras nacionālā parka teritorijā apmeklēsim krokodilu 

audzētavu.  

 brauciens ar laivu pāri Dārgumu lagūnai aizved pie indiāņu ciemata – tas atspoguļo 

indiāņu dzīvi pirms Kristofera Kolumba ierašanās1492.gadā.  

 Varadero – Kubas populārākais kūrorts, servisa un atpūtas iespēju ziņā kļuvis par 

iemīļotu brīvdienu galamērķi visas pasaules ceļotāju vidū.     

otrdiena, 30.11. 

ceturtdiena, 02.12. 

Varadero 

***viesnīca Varadero 

 3 atpūtas dienas Varadero kurortā  

Iespēja piedalīties viesnīcas aktivitātēs vai 

ekskursijās par papildu samaksu: iesakām tūri 

uz tropisko Cayo Blanco salu un delfīnu vērošanu 

piektdiena, 03.12. 

Varadero – Havanna 

 

***viesnīca Havannā 

 no rīta atpūta Varadero 

 pa dienas vidu brauciens uz Havannu  

 interesentiem (pēcpusdienā) – divu stundu 

salsas nodarbība 

sestdiena, 04.12. 

Havanna – Stambula 

nakts lidojums   

 transfērs uz Havannas lidostu 

 09.15 lidojums Havanna – Stambula (ar īsu 

nolaišanos Karakasā) 

svētdiena, 05.12. 

Stambula – Rīga 
 10.00 ielidošana Stambulā 

 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 495 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Stambula – Havanna – Stambula – Rīga  

(ekonomiskā klase; 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana);  

 lidostu nodokļi; transporta pakalpojumi (autobuss) ceļojuma laikā 

 ***viesnīcas (oficiālā kategorija viesnīcām Kubā - 4*) ar brokastīm; 

   divvietīgi numuri ar WC/dušu (kopā 11 naktis)  

 pusdienas un vakariņas katru dienu Kubā (izņemot lidojumu dienas; 

   24.11. tikai vakariņas); Tropicana Show Under the Stars 

 ***viesnīca ar All Inclusive servisu Varadero un Trinidadā 

 grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā minētajos muzejos un apskates objektos 

 Kubas tūristu kartes-vīzas maksa 

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa muzejos un apskates objektos, kuri nav minēti programmā, personīgie izdevumi 

 dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. 

Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 50 EUR apmērā,  

kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Kubā 

 dzērieni ēdienreižu laikā (ārpus All Inclusive viesnīcām) 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500  līdz 01.07. EUR 1100  līdz 15.09. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās līdz 01.07. pēc 01.07. pēc 15.09. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 900  visa summa 

 iemaksāto summu līdz 15.10. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Vīzas un ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 iebraukšanas atļaujas nokārtošanai nepieciešams aizpildīt vīzas anketu 

un iesniegt pases kopiju līdz 27.10 (min. 1 nedēļu pirms sapulces!) 

 LR pilsoņa 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 

 Grupas sapulce  03. novembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


