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 24.09. – 02.10. 9 dienas EUR 995 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 24.09. 

Rīga – Stambula 
 
 

***viesnīca 

Stambulā 

• 10.30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim AirBaltic biļešu kasēm) 

• 12.30 – 15.30 lidojums Rīga – Stambula (Turkish Airlines) 

• Stambula – kādreizējā grieķu kolonija Bizantija pie Bosfora jūras šauruma, vēlākā Bizantijas impērijas 

galvaspilsēta Konstantinopole, tagad lielākā Turcijas pilsēta ar apmēram 23 milj. iedzīvotāju. Pilsēta, 

kas atrodas gan Āzijā, gan Eiropā vienlaikus. Tās veidolā savdabīgi savijas kā kristīgās, tā islāma 

kultūras tradīcijas 

svētdiena, 25.09. 

Stambula 

 

 

***viesnīca 

Stambulā 

• Suleimana Lieliskā mošeja un mauzolejs – simetrijas un elegances triumfs  

• Topkapi pils – Osmāņu sultānu pils komplekss. Impēriskā dārgumu glabātuve un relikvijas, 

mūsdienās UNESCO Pasaules mantojuma objekts. Skats no terases uz Bosforu 

• austrumu kolorīts, krāsas, smaržas, garšas Grand Bazaar un Ēģiptes jeb garšvielu tirgū 

• vakara gaismās ~ 2 stundu brauciens ar kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu. Kruīzs starp Āziju un 

Eiropu, aplūkojot Dolmabahčes, Čiragana un Beijerbelī pilis, iespaidīgos Bosforas tiltus, Anatolijas 

cietoksni, zvejnieku būdiņas un bagātnieku villas jūras krastā 

pirmdiena, 26.09. 

Stambula – Kayseri 
 

***viesnīca 

Kapadokijā 

• Sofijas katedrāle – savulaik vislielākā baznīca kristīgajā pasaulē, šodien - mošeja 

• Şerefiye cisterna – viena no vēsturiskajām Stambulas pazemes ūdenskrātuvēm 

• 19.40 - 21.15 lidojums Stambula – Kayseri 

• transfērs uz viesnīcu 

otrdiena, 27.09. 

Kapadokija 

 

 

 

 ***viesnīca  

Kapadokijā 

• diena savdabīgajā, ainavām bagātajā Kapadokijas novadā Mazāzijas vidienē ar ezeriem, alām, 

vulkāniskiem krāteriem, sarkanu smilšakmens iezi un karsta rajoniem 

• Učhisaras pils – no pils drupām paveras lielisks skats arī uz apkārtējo neparasto ainavu 

• Goremes brīvdabas muzejs – unikāla alu pasaule, kurā saglabājušās senu baznīcu pēdas 

• pārgājiens pa Baložu ieleju. Kapadokijas skaistākā ieleja, kura pārsteidz ar vēja, lietus un saules 

karstuma radītiem, neparastiem klinšu veidojumiem un dažādām to nokrāsām 

• turku folkloras un tradīciju vakars Turku nakts (par papildu maksu, ~ 40 EUR) 

trešdiena, 28.09. 

Kapadokija – Konja 

 

***viesnīca Konjā  

• Derinkuyu pazemes pilsēta – sena pilsēta alās ar unikālu vēdināšanas sistēmu, kur 85 m dziļumā 

atradušies dzīvokļi astoņos stāvos, noliktavas, baznīcas, klosteri 

• Konja – oāze kalnu pakājē, senā Seldžuku sultanāta galvaspilsēta 

• Mevlanas mošeja – šajā fascinējoši zaļajā ēkā kopš 13. gs. darbojas mītiskā islāma novirziena 

sūfisma pārstāvji un te atrodas dzejnieka Rūmī kenotafs. Sūfiji ir radījuši īpašu sarunas veidu ar 

Dievu caur deju -sema, tāpēc viņus dēvē arī par virpuļojošajiem dervišiem 

ceturtdiena, 29.09. 

Konja - Pamukkale 
 

 
***viesnīca 

Pamukkalē 

• pārbrauciens uz Pamukkali (~ 400 km) 

• Pamukkale un termālo ūdeņu veidotās akmens terases – maģiska un ainaviska vieta. Termālie 

baseini, kaļķa klintis un kaskādes veido fantastisku skatu. Pamukkale (senā Hierapolisa) ir kā pasaku 

valstība ar žilbinoši baltām nocietinātām pilīm. Arheoloģiskajā zonā skatīsim nekropoli, romiešu 

teātri, Apollona templi u.c. 

• pelde Kleopatras termālajā baseinā uzlabo veselību, uztur jaunību jau tūkstošiem gadu 

piektdiena, 30.09. 

Pamukkale - Efesa – 

Kušadasi 
***viesnīca 

Kušadasi 

• pārbrauciens uz Kušadasi, pa ceļam apskatot Efesu un Jaunavas Marijas māju 

• Efesa – viena no ievērojamākajām kultūrvēsturiskajām vietām Turcijā, kas glabā grieķu un romiešu 

kultūras pēdas Egejas jūras krastā. Senās Efesas pilsētas arheoloģiskajā zonā skatīsim romiešu teātri, 

Celsija bibliotēku, patrīciešu villas, Adriāna templi, kā arī vietu, kur kādreiz atradās viens no 

septiņiem pasaules brīnumiem – Artemīdas templis 



sestdiena, 01.10. 

Kušadasi 

***viesnīca Kušadasi 

• atpūta vai papildu ekskursijas Kušadasi – pludmale Egejas jūras krastā, daudzveidīgi dabas skati, 

subtropu klimats, kā arī rosīga vakara izklaide. Kušadasi tulkojumā nozīmē “putnu sala”, jo, skatoties 

no jūras puses, pilsēta atgādina putna galvu 

svētdiena, 02.10. 

Izmira – Stambula – 

Rīga 

• transfērs uz lidostu 

• 12.10 – 13.30 lidojums Izmira – Stambula 

• 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga 
 

Grupas informatīvā sapulce 13. septembrī plkst.17.30  

Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

            Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 210 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 975 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojumi Rīga – Stambula – Kayseri; Izmira – Stambula – Rīga 

• lidostu nodokļi, rokas bagāža 8 kg, nododamā bagāža 30 kg;  

• transporta pakalpojumi ekskursijas laikā; 

• nakšņošana divvietīgās istabās *** viesnīcās, brokastis, vakariņas; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

• vietējā gida (krievu valodā), IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• sabiedriskā transporta izmaksas brīvajā laikā, pusdienas;  

• dzeramnauda šoferiem un apkalpojošajam personālam ~25 EUR  
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 21.06.  EUR 380 līdz 23.08.  

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

        jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 21.06. pēc  21.06. pēc 23.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 09.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

              Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

•   LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 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.  

LR nepilsoņiem jākārto ieceļošanas atļaujas-Turcijas E-vīzas. Sīkāka informācija: impro@impro.lv, 67221312 

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 

p 


