2022

NĪLAS UN PIRAMĪDU
ZEME ĒĢIPTE

Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas un Džosera piramīdas, Asuānas dambis,
kruīzs pa Nīlu, Ēģiptes ikonas Fīla, Karnaka un Luksora,
atpūta uz kruīza kuģa un **** viesnīcā Sarkanās jūras krastā

12.03. – 23.03.
diena, maršruts
sestdiena, 12.03.
Rīga - Stambula - Kaira

***viesnīca Kairā
svētdiena, 13.03.
Kaira - Giza
- Kaira

***viesnīca Kairā
pirmdiena, 14.03.
Kaira/Aleksandrija
***viesnīca Kairā
otrdiena, 15.03.
Kaira – Asuāna

nakts vilcienā

12 dienas

EUR 1195

notikumi, apskates objekti
• 10:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 12:20 – 16:20 lidojums Rīga – Stambula (Turkish Airlines)
• 19:10 – 20:30 lidojums Stambula – Kaira
• transfērs uz viesnīcu, vēla iekārtošanās viesnīcā Kairā un atpūta
• senās Memfisas nekropole Sahāra – latviešu arheologu pētītās Ēģiptes vissenākās
piramīdas. Memfisa bijusi viena no antīko laiku varenākajām pilsētām un 8 dinastiju laika
galvaspilsēta. Imhotepa būvētā terasveida Džosera piramīda
• Ēģiptes vizītkarte Gīzas piramīdu ansamblis – Heopsa, Hefrena un Mikerīna piramīdas.
Mēģināsim noskaidrot, kā senie arhitekti, neizmantojot kompasu, varēja uzbūvēt
piramīdas precīzi uz ziemeļpolu orientētās taisnēs. Lielā sfinksa
• papildus (pēc izvēles) – lāzeršovs Gīzas piramīdu pakājē. Stundu garš gaismas uz
mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi (~30 USD)
• brīva diena Kairā – iespēja individuāli apskatīt uin paklaiņot pa kolorīto vecpilsētu un tirgu
• papildus (pēc izvēles) – pilnas dienas tūre uz Aleksandriju (~30 USD) – leģendām apvīto
antīkās pasaules metropoli, kur apskatīsim Bibliotēku, Pompeja Pīlāru un Montazas dārzus
• arābu pasaules sirds Kaira, pilsētas centrā Mokatamas kalnā paceļas viduslaiku
nocietinājumu komplekss Saladina citadele, no kura paveras lielisks panorāmas skats uz
pilsētu. Khan El Khalili tirgus – Austrumu krāšņums, kurā vēlreiz varēsiet pārliecināties,
ka arī kaulēšanās iepērkoties var kļūt par savdabīgu mākslas veidu
• Ēģiptes muzejs – faraonu dārglietu, mūmiju un citu unikālu eksponātu glabātuve
• papirusu darbnīca – papirusu izmantošanai Nīlas deltā ir vismaz 500 gadu sena vēsture
• brauciens ar nakts vilcienu Kaira - Asuāna

diena, maršruts
trešdiena, 16.03.
Asuāna

kajīte uz ****+kuģa
ceturtdiena, 17.03.
Nīlas kruīzs
kajīte uz ****+kuģa
piektdiena, 18.03.
Nīlas kruīzs

kajīte uz ****+kuģa
sestdiena, 19.03.
Luksora – Hurgada

****viesnīca
Hurgadā
Sarkanās jūras krastā
svētdiena - otrdiena
20.03. – 22.03.
Hurgada
****viesnīca
Hurgadā
trešdiena, 23.03.
Hurgada – Rīga

notikumi, apskates objekti
• Asuāna – saulainākā Ēģiptes dienvidu pierobežas pilsēta ar īpatnēju afrikānisku gaisotni
• izvietošanās kuģa kajītēs, kruīzs pa Nīlu – ērtākais veids Ēģiptes apskatei, ceļojot pa seno
dzīvības artēriju Nīlu - tās krastos risinājušies tūkstošiem gadu seni notikumi
• Asuānas dambis – 1971. gadā pabeigtais dambis ir nozīmīgs Ēģiptes ekonomikai, jo tas
nodrošina lielas pirms tam lauksaimniecībā neizmantojamas platības apūdeņošanu
• Fīlas (Philae) templis – senās Ēģiptes zemes dienvidu robeža. Te atrodas dievietei Isīdai
veltīts templis, turpat netālu – dieva Osīrisa atdusas vieta. Dēvēta par Ēģiptes pērli, viens no
skaistākajiem tempļiem, kura eksistenci apdraudēja Asuānas dambja celtniecība
• papildus – izbrauciens ar motorlaivu pa Nīlu un Nūbiešu ciema apskate (~25 USD)
• brauciens pa Nīlu, atpūta uz klāja, baudot garām slīdošās ainavas
• Komombo templis – savdabīgs dvīņu templis, kur paralēli veidoti tempļi dievam Sobekam
un Saules dieva Ra dēlam Horoerisam
• Horus templis Edfu – viens no vislabāk saglabātajiem tempļiem Ēģiptē ļauj stādīties
priekšā, kā reiz izskatījušies greznie tempļi
Nīlas Austrumu krasts
• par pasaules lielāko brīvdabas muzeju dēvētā Luksora (UNESCO) – senās Ēģiptes
galvaspilsēta Tēbas šodien saaugusi kopā ar moderno pilsētu. Nīlas austrumu krastā ritējusi
senās pilsētas dzīve un izvietoti grandiozie tempļu kompleksi, savukārt rietumkrasts ir
nekropole, kur bijusi mirušo valstība
• Karnakas komplekss – viens no lielākajiem sakrālajiem kompleksiem pasaulē, celts ap
1100 g.p.m.ē., veltīts dievam Amonam. Sfinksu avēnija, kolonu zāle, svētais ezers
• Luksoras templi apskatīsim saulrietā un vakara gaismās, kad templis tiek īpaši izgaismots
un atdzīvojas senie hieroglifi un tempļa reljefi
Nīlas Rietumu krasts
• Nīla senajiem ēģiptiešiem bijusi kā robeža starp dzīvo un mirušo pasauli, dosimies pāri uz
Luksoras Nīlas rietumu krastu jeb nekropoli, kur plašā teritorijā izvietoti unikāli un
savdabīgi apbedījumi:
• Valdnieku ieleja – 64 faraonu atdusas vieta, kas tikai zinātājam atrodama starp tuksneša
kalniem, savukārt kapenes un sarkofāgi bijuši īpaši grezni un gadsimtiem ilgi vilinājuši kā
pētniekus, tā dārgumu meklētājus. Majestātiskais karalienes Hatčepsutes templis –
karaliene ir vienīgā Ēģiptes valdniece, kurai par godu celts templis
• Memnona kolosi – divas 19,5 metrus augstas statujas, kas sargāja ieeju Amona templī
• papildus – brauciens ar motorlaivu uz Banānu salu (iespēja nokļūt palmu mežā, nogaršot
vietējos augļus un sastapt mini aligatorus).
• brauciens uz Hurgadu
• 3 atpūtas dienas **** viesnīcā pie Sarkanās jūras – laiks atpūtai, peldēm, snorkelēšanai
• iespējamas papildus ekskursijas par papildus samaksu, piemēram,
- safari tuksnesī (izbrauciens ar džipiem tuksnesī uz nūbiešu apmetni),
- dienas brauciens ar kuģīti (snorkelēšana pie koraļļu rifiem, delfīnu vērošana, pusdienas)
- brauciens ar laivu Sarkanajā ar stikla pamatni, zemūdeni, u.c.
• 03:35 – 07:35 lidojums Hurgada – Stambula (Turkish Airlines)
• 09:30 – 11:25 lidojums Stambula – Rīga

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru uz kuģa un viesnīcās – EUR 350
Ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) – 1150 EUR
Detalizēta informācija par papildus ekskursijām brīvajām dienām Hurgadā būs pieejama sapulcē, ekskursijas būs
iespējams izvēlēties uz vietas Ēģiptē.

Ceļazīmes cenā ietilpst
• lidojums Rīga – Stambula – Kaira un Hurgada – Stambula – Rīga
(ekonom. klase; 8kg rokas un 30kg nododamā bagāža; ēdināšana)
• lidostu nodokļi; tūristu autobuss ceļojuma laikā
• nakts vilciena biļetes Kaira – Asuāna, divvietīgas kupejas
• 7 naktis - *** un **** viesnīcas ar brokastīm un vakariņām
(divvietīgi numuri ar dušu/WC)
• 3 naktis - ****+ kruīza kuģis, ar brokastīm, pusdienām un vakariņām,
baseins uz klāja (divvietīgas kajītes ar dušu/WC)
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
• IMPRO grupas vadītāja, vietējā pavadoņa un gida pakalpojumi
(angliski un/vai krieviski runājoša); Ēģiptes vīza (lidostā, pilsoņiem)
• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu
Ceļazīmes cenā neietilpst
• personīgie izdevumi; ieejas maksa muzejos un apskates objektos,
kas nav iekļauti ceļojuma programmā vai minēti kā papildus
• dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts
tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka
dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~65 USD apmērā, kas
jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Ēģiptē
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 400
līdz 12.11.
EUR
līdz 12.01.
atlikusī summa
500
• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 12.11.
līdz 12.01.
pēc 12.01.
zaudētā summa
EUR 200
EUR 450
visa summa
• iemaksāto summu līdz 08.02. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un 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 vīza jākārto iepriekš, vismaz 3-4 nedēļas pirms ceļojuma (izmaksas sedz klients) – laicīgi jāsazinās ar IMPRO
Grupas informatīvā sapulce 02. martā pl.17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā
Uzmanību! Kruīza programma var nedaudz mainīties atkarībā no slūžu darbības un laika apstākļiem!
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

