
 

 
 
 

2022  

RUDENS BRĪVDIENAS   

AZERBAIDŽĀNĀ  
 

 

 

16.10. - 20.10. 5 dienas  EUR 675 
 

diena, maršruts 

 

notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 16.10. 

Rīga – Baku 

***viesnīca Baku 

• 21.05 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 23.05 – 03.40 lidojums Rīga - Baku  

• transfērs uz viesnīcu, atpūta 

 pirmdiena, 17.10. 

Baku 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Baku 

• Baku – vienīgā nocietinātā vecpilsēta Kaukāza zemēs, kuru ieskauj viduslaiku mūris, bet tā 

iekšpusē patvērušās mošejas, medreses, austrumu pirtis, Shirvan Shah pils komplekss un šauru 

ieliņu labirints, kas kalpoja par skatuvi slavenajā padomju laika filmā Briljanta roka. 

Izstaigāsim Baku vecpilsētas labirintu un apmeklēsim 15. gs. celto un UNESCO sarakstā 

iekļauto Shirvan Shah pils kompleksu. Turpināsim Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku 

apskati ar īsu ekskursiju pa moderno Baku, aplūkojot tās 21. gadsimta arhitektūru. Heidara 

Alijeva centrs – modernā,  arhitektoniski interesantais ~ 60 000 kvadrātmetru liels ēku 

komplekss, ko projektējusi irāņu izcelsmes britu arhitekte Zaha Hadīda. Tas izceļas ar tā 

atšķirīgo arhitektūru un plūstošo, izliekto stilu, kurā izdevies izvairīties no asiem stūriem 

otrdiena, 18.10. 

Baku – Lahij - 

Baku 

 

 

 

***viesnīca Baku 

• Juma mošeja – vecākā Kaukāzā, Šamakhi hanu Jedi Gumbez (Yeddi Gümbəz) mauzoleju 

komplekss un iespaidīgie Kaukāza kalnu skati ceļā uz kolorīto Lahidžas (Lahij) ciemu ~1300 

m v.j.l., kurš bija svarīgs pieturas punkts Lielajā Zīda ceļā, viens no vara un ieroču ražošanas 

centriem Azerbaidžānā 18. un 19. gadsimtā. Mūsdienās orģināls viduslaiku ciems, kurā labi 

saglabājies plānojums ar bruģētām ielām un laukumiem, kanalizācijas un ūdens apgādes 

sistēmu, akmens ēkām. Ciema iedzīvotāji ir etniskie tati, kuri apmeklētājiem piedāvā pašu 

gatavotus suvenīrus - kalēja darinājumus, māla traukus, paklājus u.c.   

trešdiena, 19.10. 

Baku – Gobustan - 

Baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Baku 

•  Gobustan dubļu vulkāni ir neparastākais Azerbaidžānas dabas veidojums – Mēness ainavu 

apvidū paveras lielākais dubļu vulkānu lauks uz Zemes (ja būs bijis stiprs lietus, kas gan ir 

retums, tad dubļu vulkāni nebūs pieejami!). UNESCO sarakstā iekļautie neolīta perioda klinšu 

zīmējumi un gravējumi Gobustan nacionālajā parkā. Teritorija ir bagāta ar aizām –  vārds 

gobustan cēlies no diviem vārdiem gobu – "grava" un  stan – "vieta" 

• Bibi Heyabt mošeja - viens no galvenajiem islāma arhitektūras pieminekļiem Azerbaidžānā. 

Klasisks Širvānas arhitektūras skolas piemērs, kurā ir 3 kupoli, kas dekorēti ar zaļiem un 

tirkīza spoguļiem, kas norobežoti ar apzeltītiem Korāna uzrakstiem 

• Zoroastrisma un mūžīgās uguns svētvietu – Ateshgah uguns templis  

• mūžīgi degošais kalns Yanar Dag jeb aktīvais dabas gāzes avots pie Mjammjadli ciema, naftas 

ieguves lauki, kuri piesaistījuši arī kino ļaužu uzmanību, jo te filmējies Džeimss Bonds un 

Balahani (Balakhani) ciems 

• ceļojuma noslēguma vakariņas (iekļauts ceļojuma cenā) 

 ceturtdiena, 20.10. 

Baku –Rīga 
• ~01.30 izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz lidostu 

• 04.30-07.20 lidojums Baku –Rīga  
 

 

 

 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 105 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• airBaltic lidojumi Rīga – Baku - Rīga, lidostu nodokļi, rokas bagāža  

8 kg, nododamā 23 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• Azerbaidžānas vīzas noformēšana; 

• transfēri un transporta pakalpojumi ekskursiju laikā; 

• 4 naktis 3* viesnīcā divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta  

aprakstam) ar dušu/WC, brokastis; 

• vakariņas 19.10.; 

• ieejas maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

• vietējā gida (krievu vai angļu valodā) pakalpojumi;  

• IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu 
 

 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• pusdienas, vakariņas (izņemot 19.10.) ; 

• ieejas maksa apskates objektos, kas nav minēti programmā; 

• dzeramnaudas ~20 EUR atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un  

tūrisma industrijas prasībām. Tās tiks maksātas tiešajiem 

pakalpojumu sniedzējiem Azerbaidžānā 
 

          Iespējamās papildizmaksas   EUR 

vīna degustācija 17 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 01.07. EUR 230 līdz 16.09. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

       jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.07. pēc 01.07.  pēc 16.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 01.10. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā  
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa pase, kas ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. Papildus nepilngadīgajiem: dzimšanas 

apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija. Ja ceļo bez vacākiem - notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja.   
• LR pilsoņiem iebraukšanai Azerbaidžānā ir nepieciešamas vīzas! Vīzu noformēšanai līdz 17.09. IMPRO birojā 

jāiesniedz pase (tā tiks ieskenēta un atdota), 2 foto (3.5x4.5 cm), aizpildīta vīzu anketa. Sīkāka informācija: 

impro@impro.lv, 67221312  
• nepilsoņus par vīzu kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 
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