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ĒĢIPTES DĀRGUMI –  

PIRAMĪDAS, KAIRA UN  

SARKANĀS JŪRAS KORAĻĻU RIFI 

 ar ieskatu Ēģiptes dabas brīnumos 

FAYOUM OĀZĒ     
    

                                                        

 

Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas piramīdu komplekss, Ēģiptes muzejs, 

pārsteidzošā Fayoum oāze un atpūta Sarkanās jūras krastā   

 16.11. – 23.11. 8 dienas EUR 975 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 16.11. 

Rīga – Hurgada – 

Cairo    

****viesnīca Kairā 

• 07:40 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 09:50 – 14:40 lidojums Rīga – Hurgada (lidojumu laiki vēl var pamainīties) 

• garš brauciens līdz Kairai (465 km, ~6 stundas), vēla iekārtošanās viesnīcā, vakariņas un atpūta 

ceturtdiena, 17.11. 

Cairo 

    

 
 

 
 

****viesnīca Kairā 

• arābu pasaules sirds Kaira, 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 

• Ēģiptes muzejs – faraonu dārglietu, mūmiju un citu unikālu eksponātu glabātuve 

• papirusu darbnīca – papirusu izmantošanai Nīlas deltā ir vismaz pieci tūkstoši gadu sena vēsture, 

ieskatīsimies papirusa papīra iegūšanas procesā  

• papildus (pēc izvēles) – lāzeršovs Gīzas piramīdu pakājē. Stundu garš gaismas uz mūzikas 

uzvedums par Ēģiptes vēsturi (~30 EUR)    

piektdiena, 18.11. 

Cairo – Fayoum oāze 
 

    
 

 

 
****apmetne-viesnīca 

Fayoum oāzē 

• brauciens līdz Fayoum oāzei (~100 km)    

• Fayoum oāze – viens no Ēģiptes dabas brīnumiem. Oāze pārsteidz ar neparastiem dabas skatiem 

zemē, kurā 95% ir tuksnešu. Ūdenskritumi, ezeri, kāpas, ielejas un palmu audzes veido vienas no 

neparastākajām un neskartākajām dabas ainavām Ēģiptē 

• Rietumu tuksneša Wadi Rayan jeb Rayan ielejas divi ezeri, kas atrodas 42 metrus zem jūras 

līmeņa, un tos savieno ūdenskritums 

• Viegls kāpiens El Modawara kalnā un skats uz smilšu kāpām un apkārtnes ezeriem 

• Tunis ciemats – podnieku un amatnieku meistarības liecība un iecienīta mākslinieku atpūtas vieta 

• vakariņas un nakšņošana viesnīcā oāzē    

sestdiena, 19.11. 

Fayoum oāze – 

Hurgada  
 

****viesnīca Hurgadā  

• neparastais Qasr Qaroun templis un tuksneša karavānu ceļa sākumpunkts  

• Fayoum vecpilsēta un vēsturiskie ūdensrati El Hadir  

• piramīdu priekštece Meidum, kas būvēta 8 stāvos un ietvēra virszemes apbedījumus   

• garš pārbrauciens līdz Hurgadai (~530 km) 

• iekārtošanās viesnīcā, vakariņas un atpūta  

svētdiena, 20.11. 

Hurgada  

 

 ****viesnīca Hurgadā 

• Hurgada – otra lielākā Ēģiptes pilsēta Sarkanās jūra krastā; ceļotāju iecienīts kūrorts ar 20km 

plašu atpūtas zonu jūras krastā. Ēģiptes magnēts ir patīkamais klimats, zeltainās smiltis, dzidrie 

jūras ūdeņi un krāsainie koraļļu rifi, kas peldot un snorkelējot pieejami ikvienam  

• atpūta pie Sarkanās jūras – laiks atpūtai, peldēm, snorkelēšanai  

pirmdiena, 21.11.,  

otrdiena, 22.11. 

Hurgada  

   
****viesnīca Hurgadā 

• atpūta pie Sarkanās jūras – laiks atpūtai, peldēm, snorkelēšanai  

• papildus ekskursijas pēc izvēles, piemēram, Hurgadas apskate, dienas programma atpūtas 

kompleksā pie koraļļu rifiem vai Delfīnu pasaules (~45 EUR), safari tuksnesī, izbraucieni 

Sarkanajā jūrā ar laivu ar stikla pamatni (~35 EUR) vai zemūdeni (~55 EUR) u.c. Tāpat 

iespēja doties ļoti garā dienas ekskursijā uz seno faraonu galvaspilsētu Luksoru (~90 EUR) 
 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     diena, maršruts 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 23.11. 

Hurgada – Rīga 
• transfērs uz lidostu  

• 15:40 – 20:50 lidojums Hurgada – Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides   

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 195 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11. g. (ieskaitot) EUR 935 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (ekonomiskā klase; 20 kg nododamā un 5 kg 

rokas bagāža; nav iekļauta ēdināšana), lidostu nodokļi 

• naktsmītnes pēc apraksta (7 naktis): 4* viesnīcas divviet. numuros ar WC/dušu, 

ar brokastīm un vakariņām (4* apmetne-viesnīca Fayoum oāzē)  

• tūristu autobuss ceļojuma laikā; Ēģiptes vīza (25 USD, lidostā, pilsoņiem) 

• ieejas maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida (krieviski vai angliski runājoša) pakalp. 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu  

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi, ieejas maksa muzejos un apskates objektos, kas nav iekļauti ceļojuma programmā 

• dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam 

jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~40 EUR apmērā, kas jāsamaksā pakalpojumu sniedzējiem Ēģiptē 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 16.07. EUR 350 līdz 16.09. atlikusī summa  

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 16.07. pēc 16.07. pēc 16.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa  

• iemaksāto summu līdz 15.10. 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 01. novembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

Uzmanību! Gadījumā, ja mainās čarterlidojumu grafiks, programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas! 

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 
 


