
 

 
 
 

2021  

SENĀ INKU ZEME 

PERU  
AR VARAVĪKSNES KALNU 

   

 15.10. – 28.10. 14 dienas EUR 3395 

Ceļojums norisinās augstkalnu apstākļos (3400 - 4900 m v.j.l.) 

NĀKAMĀ GRUPA NE AGRĀK KĀ 2023. GADĀ! 
diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 15.10. 

    Rīga – Lima 

***viesnīca Limā 

 05.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (pretim Air Baltic birojam) 

 07.20 – 09.10 lidojums Rīga – Parīze 

 10.30 – 16.00 lidojums Parīze – Lima 

sestdiena, 16.10. 
Lima – Paracas – 

Nazca 

 

 
***viesnīca Nazkā 

 agrā rītā pārbrauciens uz Parakasas nacionālo parku (250 km), kur apmeklēsim sarkano smilšu 

pludmali Playa Rojo, kas lieliski iekļaujas šajā tuksnesīgās piekrastes ainavā.  

 izbrauciens ar laivu uz Balestas salām (Parakasas nac. parks), kas, pateicoties draudīgajai 

vulkānisko klinšu ainavai un bagātajai faunai, tiek sauktas par trūcīgo ļaužu Galapagu salām – 

skatīsim jūras lauvu koloniju, kā arī Humbolta pingvīnus, pelikānus un citas putnu sugas 

 brauciens uz Nazku (215 km), pa ceļam Huacachina oāze, kas iespiedusies starp augstām kāpām 

svētdiena, 17.10. 
Nazca – Arequipa 

(2335 m vjl) 
***viesnīca 

Aregipā 

 no rīta lidojums pār Nazkas līnijām (par papildus samaksu, ~130 USD, sliktos laika apstākļos var 

tikt atcelts). Kas īsti ir Nazkas līnijas? Uz šo jautājumu precīzas atbildes nav. Vai šīs ģeometriskās 

figūras un dzīvnieku attēli, ko var redzēt tikai no gaisa, radīja vietējās kultūras pirms 2500 gadiem, 

vai arī tas ir kādas ārpuszemes civilizācijas darbs? Tas paliek kā neatminēta mīkla! 

 ļoti garš pārbrauciens uz Aregipu (570 km); vēla ierašanās Aregipā  

pirmdiena, 18.10. 

Arequipa – Chivay 

(3635 m vjl) 
 

 

 

 

***viesnīca 

Aregipā 

 Majestātisku vulkānu ieskautās Aregipas apskate (Arequipa) – viena no skaistākajām koloniālajām 

pilsētām Dienvidamerikā. Aiz katedrāles skatam paveras El Misti sniegotā vulkāna virsotne (5822 m), 

turpat redzams Čačani (6075 m) un Piču Piču (5571 m) virsotnes. Liela daļa no celtnēm Aregipā ir no 

koloniālajiem laikiem, celtas no gaiša vulkāniska akmens, kas tik ļoti atstaro sauli, ka Aregipa 

ieguvusi mīļvārdiņu Baltā pilsēta. Viena no izcilākajām reliģiskajām celtnēm Peru – krāsainais Santa 

Catalina klosteris, kas ir kā mūriem apjosta vecpilsēta ar šauru ieliņu labirintu. Tikai 1970. gadā šeit 

sāka ielaist arī klosterim nepiederošas personas, līdz tam klostera dzīve bija noslēpumā tīta. Aregipas 

mākslas darbs – La Compania de Jesus klosteris ar ļoti smalki veidotu fasādi un kolonādi pagalmā 

 pēcpusdienā brīvais laiks Aregipā - suvenīriem, atpūtai vai, lai ienirtu koloniāko ieliņu labirintā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 19.10. 

Arequipa – Chivay 

(3635 m vjl) 

 

***viesnīca Čivajā 

 pārbrauciens uz Chivay pilsētiņu pie Kolkas kanjona (170 km) – braucot gar Vulkānu Aleju un 

šķērsojot 4900 m augsto Patapampa Pass kalnu pārēju. Pa ceļam pieturēsim dažās foto pauzēs, 

lai noraudzītos uz Vulkānu aleju – augstkalnu plato Andu kalnos, pa kuru klejo vikunjas un 

lamas, bet pie apvāršņa paceļas El Misti vulkāns un citas uguns kalnu virsotnes 

 vēlā pēcpusdienā atpūta viesnīcā un aklimatizācija augstkalnu apstākļiem 

trešdiena, 20.10. 

  Chivay – Colca Canyon 

– Chivay (3635 m vjl) 
 

***viesnīca Čivajā 

 

 

 atceļā piestāsim Maca village  

  

ceturtdiena, 21.10. 

Chivay – Imata – 

Titicaca Lake – Puno 
(3830 m) 

 

***viesnīca Puno 

 agrā rītā garš pārbrauciens uz Puno (280 km), pa ceļam aplūkojot 

 

 vēlā pēcpusdienā izbrauciens pa Titikaka ezeru – leģendām apvītais, viens no pasaulē augstāk 

esošajiem ezeriem. Tā šķērsošana pat mūsdienās sniedz ceļotājiem romantiskas sajūtas – ezerā 

dosimies nelielās laiviņās. Uros indiāņu peldošās salas – indiāņu dzīvesveids ir apbrīnas vērts, 

visu nepieciešamo dzīvei viņi atrod ezerā vai tā tuvumā! 

piektdiena, 22.10. 
 Puno – Cusco (3400 m)   

 

 

***viesnīca Kusko 

 noslēpumainie 

 

 garš pārbrauciens ar autobusu uz Kusko (390 km) – viens no skaistākajiem braucieniem pār 

Andiem šķērsojot 4300 m augsto La Raya kalnu pāreju. Gar autobusa logiem slīdēs majestātisku 

kalnu skati un mazi ciematiņi ar dzīvespriecīgās drānās tērptiem peruāņiem 

sestdiena, 23.10. 
Cusco – Salinas Maras 

– Ollantataytambo –  
Urubamba(2800 m vjl)  

 

***viesnīca Svētajā 

ielejā  

 viens no inku būvniecības brīnumiem Kusko pievārtē – Sacsayhuaman – ciklopiska izmēra 

cietoksnis, kas aizsargāja seno impērijas galvaspilsētu no ienaidniekiem.  

 īss brauciens uz Svēto inku ieleju (Sacred valley). Pa ceļam 

 un 

 

 Ollantataytambo pilsētiņa veidota inku tradīcijās, par ko liecina ielu un laukumu plānojums, kā 

arī nocietinātā citadele, kas sargā iekļūšanu Svētajā ielejā un atklāj lieliskas kalnu panorāmas 

svētdiena, 24.10. 

Sacred Valley – 
Machu Picchu – 

Cusco (3400 m vjl)   
 

 

***viesnīca Kusko 

 brauciens ar vilcienu uz Maču Pikču; pēc apskates vēlā pēcpusdienā atgriešanās Kusko  

 Maču Pikču apskate - “Bīstami balansējot uz kalna cietā pleca augstu Andu virsotnē, Maču Pikču 

citadele daudzus gadsimtus bija apslēpta cilvēku skatienam, līdz 1911. gadā Hirams Bingams 

pacēla zaļo džungļu plīvuru. Stāvas kāpnes ved uz granīta altāriem, brīnišķīgās, akmenī kaltās 

dzīvojamās mājas rotā strūklakas un ziedi. Lai gan daži zinātnieki uzskata, ka Maču Pikču ir bijusi 

pēdējā inku patvēruma vieta, tomēr tā drīzāk varēja būt kulta pilsēta, kurā inku augstmaņi un 

Saules jaunavīgās priesterienes pielūdza savus dievus un vaicāja padomu debesīm.”  

pirmdiena, 25.10. 

Cusco – Vinicunca 
(Rainbow Mountain; 

5000 m vjl) – Cusco 
 

 

 

***viesnīca Kusko 

 –  

 

 

otrdiena, 26.10. 
Cusco –  Lima 

 

 

 

 

***viesnīca Lima 

 senā Inku valsts galvaspilsēta un koloniālās arhitektūras pērle – Kusko. Te ik uz soļa dzirdēsiet 

par inku zināšanām, mākām un atjautību. Vietu pilsētai izvēlējies pirmais inka Manco Capac, un 

Kusko bija inku laikmeta pasaules ass. Kusko apkārtne ir bagāta ar inku laikmeta liecībām: 

Koricancha jeb Zelta templis reiz bijis varenākais templis Inku imērijā, tā sienas un grīda tika 

klāta zelta plāksnēm un pagalmu rotāja zelta statujas; vēlāk spāņu ieceļotāji te uzceļ Santo 

Domingo baznīcu, kas zemestrīcēs nopostīta, bet inku mūrētās sienas tāv joprojām.   

 vēlā pēcpusdienā lidojums Cusco – Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 27.10. 
Lima – Paris 

  

 
nakts lidmašīnā 

 Limas pusdienas ekskursija – Peru galvaspilsēta, kuru 16. gs. dibināja spānis Francisko Pizarro, 

un jau pēc nepilna gadsimta Lima kļuva par spāņu inkvizīcijas sēdekli un kontinenta lielāko 

pilsētu. Limas katedrāle, kur atdusas Inku impērijas iekarotājs - konkistators Pizarro (no ārpuses) 

 ~15:00 transfērs uz lidostu 

 18.20 lidojums Lima – Parīze 

ceturtdiena, 28.10. 
Paris – Rīga 

 13.55 ielidošana Parīzē 

 18.30 – 22.15 lidojums Parīze – Rīga   

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 550 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
lidojumi Rīga – Lima – Rīga (ar pārsēšanos; ekonom. klase; 23 kg nododamā bagāža;  

Air France lidojumā ēdināšana); lidostu nodokļi; vietējais pārlidojums Kusko – Lima; 
transporta pakalpojumi (tūristu autobuss) ceļojuma laikā; naktsmītnes atbilstoši 

aprakstam (12 naktis) - 3* viesnīcas divvietīgos numuros ar WC/dušu, ar brokastīm,        

4 pusdienas un 8 vakariņas (katru dienu pusdienas vai vakariņas izņemot - 25.10); ieejas 

maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; IMPRO grupas vadītāja un 

vietējo gidu pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā; Naskas līniju 

lidojums (~130 USD) un Varavīksnes kalnu tūre-pārgājiens (~75 USD); personīgie izdevumi; dzeramnaudas ~75 USD 

apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Peru (gidiem, šoferiem, apkalpoj. peronālam) 

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

      EUR 800 līdz 01.05. EUR 1400  līdz 01.08. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.05. pēc 01.05. pēc 01.08. 

zaudētā summa EUR 400  EUR 1250  visa summa 

                                Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 

 LR pilsoņiem vīzas uz Peru nav nepieciešamas 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. 

LR nepilsoņus un citu valstu pilsoņus par nepieciešamajiem dokumentiem, vīzas kārtošanas formalitātēm un 

izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā 

Potes 

Pasaules veselības organizācija WHO iesaka potēties pret hepatītu A, B un difteriju, kā arī veikt profilakses 

pasākumus pret malāriju. Pote pret dzelteno drudzi ir rekomendējama. Detalizēta informācija: Latvijas 

Infektoloģijas centrā, Linezera ielā 3, Rīga; tālr. 67014560 

Grupas sapulce 01. oktobrī plkst. 18.30 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 

 


