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AĻASKAS KRUĪZS UN 
KANĀDA ...NO LEDĀJIEM UN  

FJORDIEM LĪDZ KLINŠU KALNIEM UN SMARAGDA EZERIEM 

 

 

 

 08.09. – 23.09. 16 dienas EUR 4295 

Bagāta programma ar uzsvaru uz Z-Amerikas skarbo, bet ļoti skaisto dabu! 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 08.09. 

Rīga – Frankfurt –  

Anchorage 

***viesnīca Ankoridžā 

• 04.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

• 06.15 – 07.35 lidojums Rīga – Frankfurte 

• 15.30 – 15.00 lidojums Frankfurte – Ankoridža, Aļaska (lidojums pretī laikam) 

• īss shuttle transfērs uz viesnīcu; atpūta pēc lidojuma 

piektdiena, 09.09. 
Anchorage –  

Talkeetna – Anchorage 

  
***viesnīca Ankoridžā 

• dienas ekskursija uz Aļaskas vidieni - uz Talkitnas pilsētiņu (2,5 h jeb 185 km vienā virzienā) 

• Talkitna (Talkeetna) – vēsturiska Aļaskas vidienes pilsētiņa ar tik ierastām koka mājiņām, kas 

mūsdienās kļuvusi par aktīvā tūrisma centru. Talkeetna Riverside parks – šeit trīs upes saplūst 

kopā veidojot Lielo Susitnas upi, bet skaidros laika apstākļos, te paveras viens no ikoniskākajiem 

skatiem Aļaskā ar 6190 m augsto Makinlija (Denali) kalnu un visu Aļaskas Lielo grēdu tālumā!  

sestdiena, 10.09. 

Anchorage – 

Whittier 

 
nakts uz kruīza kuģa 

Royal Princess 

• brauciens uz Whittier ostu (100 km), no kuras uzsākim kruīzu-pa ceļam Alaska Wildlife Center 

• Alaska Wildlife Conservation Center, kas kalpo kā brīvdabas rehabilitācijas centrs grizlija 

lāčiem, caribou ziemeļbriežiem, muskusvēršiem, elkiem un daudziem citiem vietējiem zvēriem, 

bet ceļotājiem tā ir lieliska vieta, kur tuvplānā iepazīt visus Aļaskai tik raksturīgos dzīvniekus 

• iekārtošanās uz Princess Cruise kruīza kuģa Royal Princess 

• vakarā (~20:30) uzsāksim 7 dienu kruīzu gar skarbo Aļaskas un Kanādas piekrasti, 

vērojot fjordus, kalnus, salas, jūras dzīvniekus, ledājus un zeltraču pilsētiņas 

svētdiena, 11.09. 

Whittier – Hubbard 

Glacier  

 
 

nakts uz kruīza kuģa 

• kruīza kuģis dosies gar skarbo Aļaskas Inside Passage un Rietumkanādas piekrasti uz 

Vankūveru - viens no planētas gleznainākajiem jūras ceļiem ar iekšējo kanālu sistēmu, kalniem, 

salām un klintīm. Brīva dienas pirmā puse ar bezmaksas izklaižu un aktivitāšu iespējam uz kuģa 

• pēcpusdienā kuģis dosies gleznainā kruīzā gar Hubbard Glacier – lielāko Ziemeļamerikas 

kontinenta ledāju, kurš kā gigantiska siena, 40 stāvu debeskrāpja augstumā paceļas virs 

Disenchantmant Bay jeb Atslābuma līča. 

pirmdiena, 12.09. 

Hubbard Glacier –  

Glacier Bay  

nakts uz kruīza kuģa 

• Ledus karalienes valstība, Glacier Bay nacionālais parks – pilnas dienas izbrauciens ar kruīza 

kuģi pa līci, apbrīnojot milzīgās, zilganās ledāju sienas un mēles, kuras ieslīd fjordu ūdeņos un 

drūpot veido ledus kritumus. Šī diena būs kruīza lielais notikums! Mēģināsim līcī starp ledus 

klučiem ieraudzīt roņus, ūdrus, vaļus un jūras lauvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 13.09. 

 Glacier Bay – Sitka 

 

 

 

 

 

 
 

nakts uz kruīza kuģa 

• kruīza kuģis noenkurosies Sitkā (07:00 - 17:00) – sākotnēji Krievu Amerikas administratīvais 

centrs, no kurienes tika organizēta visa ūdru un bedru ādu tirdzniecība, vēlāk pirmā Aļaskas 

galvaspilsēta. Šeit norisinājās daudzi būtiski Aļaskas vēstures notikumi - sākot no slavenās un 

izšķirošās 1804.g. Sitkas kaujas, kur Krievijas impērijas armija sakāva vietējo indiāņu cilšu 

pretestību un beidzot ar šīs ziemeļu teritorijas pārdošanu ASV 1867. g. pa nieka 7,2 mlj. dolāru. 

• pastaigas ekskursija pa Sitkas pilsētiņu ar grupas vadītāju, apskatot veco Pareizticīgo katedrāli, 

Baranofa fortu, Indiāņu kultūras muzeju un izstaigāsim Totēmu taku ainaviskajā Sitkas 

vēstures parkā – vecākajā Aļaskas nacionālajā parkā. Pēcpusdienā brīvais laiks Sitkā  

• Par papildus samaksu dzīvnieku vērošanas kruīzs (~140 USD) vai Plēsīgo putnu centrs (ieejas 

maksa- 15 USD) vai iespēja doties kādā pārgājienā pa dabas takām (vairāk info grupas vadītājam) 

trešdiena, 14.09. 

Sitka – Juneau 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

• kruīza kuģis noenkurosies Aļaskas galvaspilsētā – Džūno (06:30-17:00), kurai pamatu 1880. 

gadā ielika divi zelta meklētāji Džo Džūno un Ričards Hariss, atklājot zelta dzīslu Aļaskas zemē 

• grupas vadītāja pavadībā dosimies pastaigas ekskursijā pa Džūno pilsētiņu, pēc tās brīvais laiks 

• brīvajā laikā iesakām tvert Aļaskas gaisotni Zelta drudža ēras krodziņā Red Dog Saloon un par 

papildus samaksu izvēlēties kādu kuģa ekskursiju - tūre uz Mendenhall Glacier ledāju un 

ūdenskritumu (~50 USD); Mt Robert Tramway (45 USD) vai vaļu vērošanas kruīzs (~190 USD) 

ceturtdiena, 15.09. 

Juneau – Ketchikan   

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

• kruīza kuģis noenkurosies mazā, simpātiskā zelta drudža laika koka pilsētiņā Ketchikan (10:00 - 

18:00). Te zeltraču būdiņas uzceltas uz koka pāļiem, bet centrā slejas Sarkano lukturu kvartāls 

• brīvais laiks pilsētiņā, iespēja doties pastaigas ekskursijā pa Ketčikanu ar grupas vadītāju 

un apmeklēt Indiāņu Totēmu centru (sabiedriskais autobuss 4 USD + 6 USD ieejas biļete) vai 

par papildus samaksu kruīza ekskursijas. Iesakām – panorāmas lidojumu pār iespaidīgajiem 

Misty Fjords fjordiem un tā ūdenskritumiem (~325 USD) 

piektdiena, 16.09. 

Ketchikan – Passage   

nakts uz kruīza kuģa 

• kruīza kuģis dosies gar Aļaskas Inside Passage, Vankūveras salu un Rietumkanādas 

piekrasti uz Vankūveras ostu – pa ceļam pavērsies zaļas saliņas, klintis un sniegotas Klinšu 

kalnu virsotnes tālumā. Brīvais laiks uz kuģa ar bezmaksas izklaides un aktivitāšu iespējam 

sestdiena, 17.09. 

Inside Passage – 

Vancouver – 

Whistler 

 

 

 

 

***viesnīca Vistlerā 

• no rīta atgriešanās Vankūverā – kruīza noslēgums 

• no rīta Vankūveras apskate – trešā lielākā Kanādas pilsēta izvietojusies gleznainā vietā Klusā 

okeāna, augstu kalnu un priežu mežu ielokā. Vankūveras apkārtnes galvenā atrakcija Capilano 

Suspension Bridge parks – indiāņu grebtie totēmi un ziemeļu tipa lietusmežs, ko pa vidu sadala 

Capilano upes aiza ar slaveno iekārto tiltu tai pāri 

• ainaviskais Sea-to-Sky Highway ceļš – Howe Sound fjorda un 335 m augstā Shannon Falls 

ūdenskrituma ainavas ceļā uz Klinšu kalnu kūrortu Vistleru (120 km) 

• Vistlera kalnu kūrorts - piedzīvojumu un kalnu tūrisma centrs ar pasaules reputāciju, kur vēl 

nesen norisinājās daudzas Vankūveras Ziemas olimpisko spēļu disciplīnas. Pastaiga pa pilsētiņu  

svētdiena, 18.09. 

Whistler - Clearwater  

tūristu klases 

viesnīca-motelis 

Klervoterā 

• ļoti garš pārbrauciens (425 km) caur Marmora kanjona parku uz Wells Gray dabas parku 

– Kanādas ūdenskritumu pasauli 

• Wells Gray dabas parks, kur vulkāniskās izcelsmes apvidū izkaisīti daudzi lielāki un mazāki 

ūdenskritumi. Skatīsim 141 m augsto Helmcken Falls (4. augstāko Kanādā), 90 m plato Dawson 

Falls un 60 m augsto Spahat Creek ūdenskritumus 

pirmdiena, 19.09. 

Clearwater – 

Jasper NP  

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Džesperas 

• garš, bet gleznains pārbrauciens uz Jasper pilsētiņu (315 km), Jasper nacionālā parka 

pievārtē, pa ceļam pieturot Mount Robson parkā, kurā dominē Kanādas Klinšu kalnu augstākā 

virsotne – 3954 m augstais Robsona kalns 

• Jasper nacionālais parks – bagāts ar aizām un kanjoniem, smaragda un tirkizzilas nokrāsas 

ezeriem, sniegotām virsotnēm un ledājiem. Parks dod patvērumu daudziem dzīvnieku pasaules 

pārstāvjiem, ko veiksmes gadījumā ieraudzīsim arī mēs. Te apskatīsim Maligne Canyon aizu un  

Piramīdas ezeru, ko rāmā dienā klāj ūdens spogulis atblāzmojot apkārtnes mežus un kalnus  

• Maligne ezers – Džespera parka vizītkarte. Izbrauciens ar kuģīti pa gleznaino ezeru uz Gara 

salu (Spirit Island), pa ceļam vērojot ezera dažādās nokrāsas un pasakainas ainavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 20.09. 

Jasper NP – Banff 

NP – Lake Louise – 

Golden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

Goldenā 

• brauciens pa vienu no gleznainākajiem ceļiem pasaulē, Icefield Parkway (280 km), kur šķiet, ka 

ik pagriezienā paveras krāšņs skats, varena virsotne, ledāja smaile vai smaragdzaļš ezers. Ceļš 

šķērso skaistāko kalnu grēdu Ziemeļamerikas kontinentā, par ko liecina Yoho, Banff un Jasper 

nacionālo parku iekļaušana UNESCO Pasaules dabas mantojuma sarakstā. Ainavas brīžiem šķiet 

sirreālas, daba šeit radījusi īstu mākslas darbu!  

• foto pieturas pie Athabasca ūdenskrituma un Athabasca ledāja – viena no Kolumbijas 

subarktiskā leduslauka (lielākā pasaulē) mēlēm. Par papildus samaksu unikāls piedzīvojums – 

brauciens ar īpašu sniega autobusu pa Athabasca ledāju (55 EUR; pieteikšanās grupas sapulcē!) 

• gaiši zaļganais Peyto ezers – viena no Rietumkanādas ikonām, kas rotā miljoniem pastkartīšu un 

fotogrāfiju pasaulē  

• vecākais un populārākais nacionālais parks Kanādā ar neticami skaistām ezeru ainavām – Banff. 

Lake Louise – viena no Rietumkanādas ikonām, kas rotā miljoniem pastkartīšu un fotogrāfiju 

pasaulē. Nav brīnums, kāpēc šo zilās krāsas ezeru dēvē par Klinšu kalnu dārgakmeni. Tā 

skaistums liek aizrauties elpai! 

• Moraine ezers – tirkīza nokrāsas ezers draudīgu Klinšu kalnu Desmit virsotņu ielejas ielenkumā 

trešdiena, 21.09. 

Golden – Wapta 

Falls – Yoho NP – 

Calgary 

 

 

 

 

 

***viesnīca Kalgari 

• agrā rītā viegls pārgājiens uz 30 m augsto un 150 m plato Wapta Falls ūdenskritumu, kas 

gleznaini krīt vienā no Klinšu kalnu ielejām (~2 km katrā virzienā, bez kāpuma. Sausā laikā 

aktīvākajiem iespēja palielināt pastaigas slodzi ar kāpienu lejā pa īsu, bet ļoti stāvu taku) 

• Yoho nacionālais parks – vismazākais un kompaktākais no Klinšu kalnu parkiem ar savām 

rozīnītēm. Apskatīsim Smaragda ezeru, kurš nosaukumu ieguvis no zaļganās ūdens nokrāsas, 

Dabas veidoto tiltu Natural Bridge, un Spirālveida tuneļus – Kanādas inženieris brīnumu 

• pārbrauciens uz Kalgari (290 km), pa ceļam pieturot vienā no simpātiskākajām Rietumkanādas 

pilsētiņām – Banff. Brīvais laiks Banff – pilsētiņas apskate vai kādai no papildus aktivitātēm 

• par papildus samaksu iespēja relaksēties Banff karstajos avotos (10 CAD) vai doties gondolas 

braucienā Sulphur kalnā, no kura paveras iespaidīgas ainavas ar Klinšu kalniem (~70 CAD) 

ceturtdiena, 22.09. 

 Calgary 

 

 
nakts lidmašīnā 

• Rodeo pilsēta Kalgari (īsa pastaigas ekskursija pa centru ar grupas vadītāju) – vārti uz Kanādas 

Mežonīgajiem Rietumiem. Vēl tikai pirms gadsimta tā bija klusa kovboju mazpilsētiņa bezgalīgu 

prēriju ielenkumā, mūsdienās izaugusi par miljons iedzīvotāju lielpilsētu. Pēc ekskursijas 

brīvais laiks Kagari – pēdējiem suvenīriem vai uzbraukšanai Calgary Tower tornī (~22 CAD) 

• pēcpusdienā transfērs uz Kalgari lidostu 

• 18.45 lidojums Kalgari – Frankfurte 

piektdiena, 23.09. 

Calgary – 

Frankfurt – Rīga 

• 12.25 ielidošana Frankfurtē 

• brīvs laiks Frankfurtes lidostā 

• 20.40 – 23.45 lidojums Frankfurte – Rīga   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcās/uz kuģa (pēc izvēles vai tad, ja nav, ar ko dalīt divvietīgu) – EUR 1395 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Ankoridža; Kalgari – Rīga (ekonomiskā klase; ar pārsēšanos; 

23 kg nododamā bagāža; ēdināšana transatlantisko lidojumu laikā); 

• lidostu nodokļi; ESTA un Kanādas ETA atļaujas 

• naktsmītnes– ***viesnīcās (6 naktis), divvietīgi numuri ar dušu un WC 

• Princess Cruise 7 nakšu kruīzs ar kuģi Royal Princess, iekšējās kajītes 

• uz kruīza kuģa pilna ēdināšana (3x); Kanādā un Ankoridžā tikai brokastis 

• transporta pakalpojumi Kanādā un Ankoridžā (tūristu klases autobuss) 

• ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos un nacionālajos parkos 

• latviešu grupas vadītāja-gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana 



Ceļazīmes cenā neietilpst  
• personīgie izdevumi; ieejas maksa apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā vai minēti kā papildus 

(kruīza ekskursijas Skagvejā, Džūno un Ketčikanā; Kanādā - Banfas Gondola vai karstie avoti Banfā),  

• pusdienas un vakariņas Kanādā; dzērieni kruīza ēdienreižu laikā; sabiedriskais transports; Covid testi, ja tādi nepieciešami 

• dzeramnaudas kopā ~152 USD (obligātās kruīza dzeramnaudas ~101,50 USD + ~50 USD šoferiem) 

• balkona kajītes (vismaz 745 EUR piemaksa no pers.) - pēc pieprasījuma, ļoti laicīgi jasazinās ar Jāni, janis@impro.lv 

Pieteikšanās ceļojumam  

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800  līdz 20.04. EUR 2000  līdz 01.07. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 
      atteikšanās datums līdz 20.04. pēc 20.04. pēc 01.07. 

zaudētā summa EUR 400  EUR 1700  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 25.05. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 
• LR pilsoņiem ieceļošanai ASV un Kanādā nepieciešama atļauja (ESTA un ETA)! LR nepilsoņiem par vīzu 

iegūšanas iespējām lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā Rīgas Latviešu biedrības namā 

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

• līdz 20.07. IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un aizpildīta kruīzu anketa (ar info par norēķinu veidu uz kuģa) 

• Uzmanību!!! Personām, kurām pasē ir Z-KOREJAS, JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, 

IRĀKAS vai SUDĀNAS vīza, jānomaina pases pirms ceļojuma, jo ar šīs valsts vīzu ASV iebraukt aizliegts!!! 

• nepilngadīgajiem nepieciešama pase, kā arī dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija un, 

ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi, notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja 

ASV un Kanādas ieceļošanas atļaujas saņemšanai nepieciešams  

• ja ceļotājam ir Latvijas pilsoņa biometriskā pase (ES pase sarkanā krāsā, kas izdota pēc 2007. gada 20. novembra), 

tad ASV vīza nav nepieciešama, bet jākārto ASV iebraukšanas atļauja ESTA. Lai to iegūtu, ceļotājiem (izņemot tos,  

kuriem ir iepriekš nokārtota ASV vīza) IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un lielā KRUĪZU vīzu anketa līdz 20.07.22.  

Ja gadījumā tiek atteikta ieceļošanas atļauja Bezvīzu programmas ietvaros, nepieciešams kārtot vīzu ASV vēstniecībā. 

• ja ceļotājam pasē ir Z-KOREJAS, JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, IRĀKAS vai SUDĀNAS 

vīza, tad jākārto vīzas pēc iepriekšējās kārtības, t.i. līdz 20.07.22. IMPRO jāiesniedz: pase; izziņa no darbavietas par  

ieņemamo amatu un darba algu (vai pensijas apliecības kopija); aizpildīta vīzas anketa; 1 foto (5x5 cm), vīzas maksa 110 EUR. 

ASV vēstniecībā jāierodas visiem, kuriem nepieciešama ASV vīza. Tādējādi ieteicams pasi nomainīt uz jaunā parauga! 
 

Grupas sapulce 15. augustā 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā 

degvielas cenas, lidostu nodokļu vai Kanādas dolāra kursa pieauguma!  

IMPRO ir uzrādījis kruīzu kompānijas plānoto programmu, kas var nedaudz mainīties laika apstākļu vai 

kruīza kompānijas apsvērumu dēļ! Kruīza papildus ekskursiju klāsts un cenas tiks precizēts grupas sapulces 

laikā! UZ KRUĪZU KUĢA IR JĀATGRIEŽAS VISMAZ 30 MIN PIRMS NORĀDĪTA ATTIEŠANAS LAIKA!!! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

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 

 


