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PIEDZĪVOJUMI CENTRĀLAMERIKĀ-  

GVATEMALA  
AR ACATENANGO VULKĀNU UN 

IELŪKOŠANOS HONDURASĀ UN BELIZĀ 
 

 
 

  

 09.03. – 23.03. 15 dienas EUR 3295 

NĀKAMĀ GRUPA NE AGRĀK KĀ 2024. GADĀ! 

Piedzīvojumiem bagāts ceļojums pa aizaugušu maiju senpilsētu drupām, verdošiem vulkāniem un 

šķietami bezgalīgiem džungļiem,  pazemes alām un tirkīzziliem ūdensbaseiniem, kolorītiem indiāņu 

tirdziņiem un spāņu koloniālajām pilsētām. Laiks atklāt Gvatemalas bagātības! 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 09.03.  
Rīga – Houston –

Guatemala City 

****viesnīca 

Gvatemalā 

 04.15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 06.20 – 07.40 lidojums Rīga – Frankfurte 

 10.15 – 14.25 lidojums Frankfurte – Hjūstona 

 19.44 – 22.35 lidojums Hjūstona – Gvatemala 

 īss transfērs uz viesnīcu Gvatemalas pilsētā un atpūta pēc lidojuma   

ceturtdiena, 10.03. 

Guatemala City – 

Copan 

 

***viesnīca Kopanā 

 garš pārbrauciens uz Kopanas pilsētiņu un banānu zemi Hondurasu (235 km), pa ceļam 

Gvatemalas - Hondurasas robežas šķērsošana 

 UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Kopana – viena no skaistākajām maiju kultūras 

pilsētām. Pateicoties apbrīnojamām stēlām un skulptūrām, Kopanā maiju māksla sasniedza savu 

augstāko virsotni. Ne velti to mēdz dēvēt par Maiju pasaules Parīzi 

piektdiena, 11.03. 

Copan – Livingston 
 

 ***viesnīca 

Livingstonā 

 pārbrauciens uz Puerto Barrios (250 km), pa ceļam Hondurasas - Gvatemalas robeža un Quiriqua  

 senā maiju pilsēta Quiriqua, kas slavena, pateicoties unikālajai 10,5 m augstajai stēlai, kura ir 

augstākā maiju pasaulē un sver 60 tonnas 

 vēlā pēcpusdienā sēdīsimies laivās uz dosimies gar Karību jūras piekrasti uz Livingstonu – 

piemīlīgu afro-karību pilsētiņu Karību jūras krastā, kuru apdzīvo Garifuna jeb Āfrikas vergu pēcteči 

sestdiena, 12.03. 

Livingston - Sapodilla 

Caye – Livingston 
 ***viesnīca 

Livingstonā 

 dienas ekskursija ar ātrlaivu (~2 h vienā virzienā) uz tropisko, koraļļu ieskauto Sapodilla Cayes 

arhipelāgu Belizā un otru lielāko rifu sistēmu pasaulē – Belizas Barjerrifu, kur kristāldzidrā ūdens 

un balto smilšu kompozīcija veido Karību jūras skatu kartiņu. Izbrauciena laikā apmeklēsim Lime 

Caye saliņu, lai peldētos, relaksētos un pasnorkelētu, iepazīstot arhipelāga bagāto zemūdens 

pasauli 



 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 13.03.  
Livingston – Flores 

 

 

***viesnīca pie 

Floresas pilsētas-salas 

 ekskursija uz Playa Blanca pludmali un relaksācijas pauze Karību jūras krastā 

 pēcpusdienā izbrauciens ar laivu pa gleznaino Rio Dulce upi un kanjonu (no Livingstonas līdz 

Rio Dulce ciematam), kur savulaik siroja pirātu kuģi, bet tagad tūristu un vietējo laivas  

 pārbrauciens līdz Floresai (205 km)  

 vakarpusē iesakām izmest loku pa Floresu – maza pilsētiņa uz salas ezera vidū kalpoja kā pēdējais 

maiju bastions, kas pret spāņu konkistadoriem noturējās līdz pat 1697. gadam 

pirmdiena, 14.03.  
Flores – Tikal – 

Yaxha – Flores 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Floresas pilsētas-salas 

 agrā rītā pārbrauciens uz Tikalu (65 km), pēc tam turpināsim ceļu uz Yaxha drupām (77 km) 

 La Ruta Maya ir Maiju ceļa vērtīgākais dārgakmens un viena no fascinējošākajām antīkajām 

pilsētām Rietumu pusslodē, kas pēc El Mirador pagrimuma Klasiskā peroidā laikā kļuva par 

galveno pilsētvalsti maiju pasaulē – vērosim iespaidīgās Tikalas drupas. Uzkāpjot Templo IV 

piramīdas virsotnē, vērosim klasisko Gvatemalas skatu kartiņu – ar antīkiem debeskrāpju torņiem, 

kas iznirst no zaļās džungļu jūras 

 Jakša (Yaxha) – nozīmīga maiju senpilsēta mūsdienu Gvatemalā, kas ziedu laikus piedzīvoja 

Agrīnajā Klasiskājā periodā (250.-600. g.), bet mūsdienās ir slavena ar akmens stēlām, saulrietu un 

Zudušās pilsētas gaisotni. Dienu noslēgsim ar maģisku saulrieta ainu no Jakšas piramīdas Nr. 216 

pār Gvatemalas džungļiem un Laguna Yaxha ezeru. Pārbrauciens atpakaļ ux Floresu (70 km) 

otrdiena, 15.03.  
Flores–Semuc Champey 

vienkāršs tūristu 

viesu nams pie 

Semuc Champey 

 ļoti garš pārbrauciens uz Lanquin miestiņu (320 km) pilnīgā Gvatemalas nekurienē. Pusceļā 

mums būs atpūtas pauze – apskatīsim Las Conchas ūdenskritumus 

 Las Conchas nacionālais parks ar vairākām simpātiskām ūdens kaskādēm un dabas baseiniem uz 

Rio Chiyu upes. Neaizmirstam peldkostīmus, jo šeit būs iespēja peldēties un atveldzēties! 

 vakarā pārsēdīsimies pikapos un pēdējos 11 km pa sliktu ceļu dosimies uz Semuc Champey 

trešdiena, 16.03.  

Semuc Champey – 
Coban 

 

 

 

 

 

 

 

tūristu klases 

viesnīca Kobanā 

 Semuc Champey – skaistākā Gvatemalas pastkarte, kur džungļiem klātā kanjonā uz 300 m gara 

dabas tilta iegūlušies īpaši dzidri, smaragda un tirkīza nokrāsas ūdens baseini un terases, kas savā 

starpā savienoti maziem ūdenskritumiem un kaskādēm. No sākuma 45 min kāpiens uz 

Mirador skatu laukumu, lai pēc tam apskatītu krāšņos dabas baseinus, kaskādes un vietu, kur 

šaurā aizā upe pazūd zem šī milzīgā akmens tilta. Noslēgumā varēsim relaksēties Semuc Champey 

dzidrajos baseinos. 

 piedzīvojumu kārajiem iesakām apmeklēt Kan'Ba alas – tas ir unikāls piedzīvojums pazemes 

valstībā. Gida pavadībā un romantiskā sveču gaismā bridīsim pa pazemes upi (īsu posmu arī 

jāpeld!), līdīsim caur caurumiem alā un rāpsimies pa klintīm...tas būs kas patiesi aizraujošs! 

 pikapos dosimies atpakaļ pa slikto ceļu uz Lanquin ciemu (11 km). Te pietāsim vēl Grutas de 

Lanquin alās, kur viegli izgaismotajās stalaktītu zālēs maiji veica biedējošos upurēšanas rituālus 

 vēlā pēcpusdienā/vakarpusē brauciens uz Kobanas pilsētu (61 km) 

ceturtdiena, 17.03.  

 Coban – Lago Atitlan 
 

***viesnīca Atitlana 

ezera apkārtnē 

 ļoti garš pārbrauciens līdz Atitlana ezeram (295 km), pa ceļam Čičikasteņago. Gara diena! 

 Čičikasteņago tirgus – jau kopš maiju laikiem lielākā un trauksmainākā tirgus vieta 

Centrālamerikā. Katru ceturtdienu un svētdienu te notiek viens no krāsainākajiem tirgiem, kurā 

piedalās tirgotāji ne tikai no Gvatemalas, bet arī no kaimiņzemēm. 400 gadu senā Sv. Tomasa 

baznīca – šeit notiekošās ceremonijas esot vairāk maijiskas nekā ieturētas katoļu tradīcijās 

piektdiena, 18.03.  
Lago Atitlan  

 

***viesnīca Atitlana 

ezera apkārtnē 

 izbrauciens ar kuģīti Atitlanā – Rietumu puslodes dziļākajā ezerā. Šo tumši zilo, vulkānu 

ieskauto ezeru dabas pētnieks Aleksandrs Humbolts aprakstījis kā visskaistāko pasaulē. 

 Santjago ciemats Gvatemalā plaši pazīstams sava svētā dēļ – tas ir vietējo maiju dievība Sv. 

Maksimions, slavenā spāņu iekarotāja Pedro de Alvaro un Bībeles Jūdas iezīmju sajaukums 

 apmeklēsim arī vienu no kolorītajiem maiju cilšu tirdziņiem pie Atitlana ezera 

sestdiena, 19.03.  

Lago Atitlan – 
Antigua Guatemala  

 

 

 

 

 

***viesnīca Antigvā 

 no rīta pārbrauciens uz Antigvu (111 km) 

 Antigvas apskate – skaistākā koloniālā pilsētiņa Centrālamerikā un pirmā spāņu galvaspilsēta 

Latīņamerikā, kas izvietojusies 3 vulkānu (Agua, Fuego un Akatenango) ielenkumā! Pēc daudzām 

dabas kataklizmām un 1773. gada lielās zemestrīces administrācija pārcēlās uz jauno Gvatemalas 

pilsētu, bet Antigua Guatemala kļuva par provinciālu pilsētiņu. Te lieliski saglabājusies 16.-18.gs. 

spāņu koloniālā stila arhitektūra, kas savulaik pārsteidza ar savu bagātību visu pasauli. Antigvas 

ekskursiju laikā apskatīsim Plaza Mayor laukumu, katedrāles drupas, La Merced baznīcu, Santa 

Klāras klosteri un Katalinas klostera arku 

 vēlā pēcpusdienā brīvais laiks paklaiņot pa bruģētajām Antigvas ieliņām 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 20.03.  

Antigua Guatemala – 

Volcan Acatenango 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
telšu kempings uz 

Akatenango vulkāna 

 Ceļojuma kulminācija un lielais piedzīvojums! Kāpiens Volcan Acatenango (3976 m) tiek 

uzskatīts par labāko vulkānu trekingu Latīņamerikā, kas ļauj ceļotājiem no tuva attāluma 

noraudzīties vienā no iespaidīgākajiem šoviem uz Zemes – blakus esošā Volcan de Fuego lavas 

salūtā (ja laika apstākļi ir labvēlīgi; no rīta un naktī parsvarā ir skaidrs laiks) – viens no planētas 

aktīvākajiem vulkāniem 

 2 dienu kāpiens virsotnē raksturojams kā ļoti grūts pārgājiens, bet grūtības pakāpi ir iespējams 

samazināt (no ļoti grūtas uz grūtu), nekāpjot augstāk par bāzes nometni ~3600 m augstumā (ap 

bāzes nometni var vērot līdzīgus skatus). Tehniskajā ziņā pārgājiens nav grūts, tāpēc kalnā kāpšanas 

pieredze nav nepieciešama. Kempinga inventāru un ēdienu bāzes nometnē nogādās porteri, 

ceļotājiem pašiem ir jānes sava mugursoma ar privātām mantām, drēbēm un ūdeni. Par papildu 

samaksu iespējams nolīgt privāto porteru-nesēju (~30 USD dienā). Porteru pirmajai dienai (kāpiens 

uz augšu) rekomendējam! 

 Apmetnē būs jāguļ teltīs. Ir kopējā tualete, bet nav dušas/mazgāšanās iespēju. Obligāti līdzi jāņem 

3-4 l dzeramā ūdens, silta vējjaka un siltās maiņas drēbes vakaram (virsotnē naktī ir ļoti 

auksti)! Silto vējjaku bez maksas var aizņemties uz vietas, cepuri un cimdus izīrēt uz vietas par 

simbolisku samaksu. Pēc vēlmēm var ņemt līdzi savu guļammaisu un ļoti iesakam trekinga nūjas! 

 1.trekinga diena – īss pārbrauciens uz San Jose Calderas ciemu (reģistrācija, var paņemt jakas un 

izīrēt porteru) un tad uz takas sākumpunktu ~2400 m augstumā, no kurienes sāksim kāpienu uz 

bāzes nometni jeb telšu kempingu aptuveni 3650 m augstumā! Pārgājiena vertikālais augstums ir 

~1250 m. Kāpšana, visticamākais, prasīs ~7 h, bet temps būs nesteidzīgs, ar pietiekoši daudz 

atpūtas pauzēm. Lielākā daļa takas ir gana pastāvas ar diviem lēzenākiem posmiem sākumā un 

beigās. Sākumā taka ved gar lauksaimiecības zemēm, tad cauri lietusmežam, līdz visbeidzot 

pēdējais posms caur krūmāju birzīm  

 pēcpusdienā-vakarā varēsim atpūsties un vērot Fuego vukāna skaļos izvirdumus un lavas salūtus  

pirmdiena, 21.03. 
Volcan Acatenango 

– Antigua – Santa 

Teresita  – 
Guatemala City 

 

 

 

****viesnīca  

Gvatemalā 

 2.trekinga dienā celsimies ļoti agri, lai varētu vērot saullēktu pār Fudzi līdzīgā Volcan Agua (3760 

m) vulkāna piramīdu. Grupa tiks sadalīta divās daļas: 1) pašiem aktīvākajiem ceļotājiem iesakām 

ļoti stāvu un grūtu kāpienu (~2 h) tumsas laikā līdz Volcan Acatenango (3976 m) virsotnei, no 

kuras var vērot maģisku saullēktu pār dažādiem vulkāniem un Fuego uguns kalna izvirdumus 

vienlaicīgi 2) ar otru grupas daļu nedaudz pakāpsim lejā, no kurienes paveras atvērts skats ar 

saullēktu un Agua vulkānu.  

 abas grupiņas atgriežas telšu apmetnē un satiekas brokastīs, pēc tam turpinām pārgājienu lejā (4-5 h) 

 brauciens atpakaļ uz Antigvu, savācam mantas un īss brauciens uz Santa Teresita (kopā 60 km) 

 vēlā pēcpusdienā relaksācija Santa Teresita karstajos avotos – pēc piedzīvojumiem Gvatemalā 

pelnīta atpūta un mērcēšanās termālajos baseinos 

otrdiena, 22.03.  

Guatemala – Houston 

nakts lidmašīnā 

 no rīta īss transfērs uz Gvatemalas lidostu 

 09.30 – 15.38 lidojums Gvatemala – Hjūstona 

 19.20 lidojums Hjūstona – Frankfurte 

trešdiena, 23.03. 
Miami – Rīga  

 07.55 ierašanās Frankfurtē 

 10.55 – 14.00 lidojums Frankfurte – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās - EUR 525 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ceļazīmes cenā ietilpst 

Lidojums Rīga – Gvatemala – Rīga (caur Frankfurti un Hjūstonu; ekonomiskā klase; 23 kg nododamā bagāža, garajā 

lidojumā ēšana); lidostu nodokļi; transporta pakalpojumi (autobuss, minibusi, pikapi Semuc Champey) ceļojuma laikā; 

naktsmītnes saskaņā ar aprakstu (kopā 12 naktis) - ***, **** un tūristu klases viesnīcas ar brokastīm, divviet. numuros 

ar WC/dušu; 1 nakts Akatenango vulkānā nakšņošana teltīs kempingā-apmetnē ar brokastīm; kopā 3 pusdienas un 11 

vakariņas (vakariņas no 10.03-20.03) tai skaitā 2 piknika pusdienas un 1 piknika vakariņas (vulkānā); 09.03 un 21.03-

22.03 - tikai brokastis; ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; IMPRO grupas vadītāja un 

vietējā gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; ASV ESTA izmaksas 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
Ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā; personīgie 

izdevumi un dzērieni ēdienreizēs; privātā portera pakalpojumi Akatenango vulkānā; dzeramnaudas un tamlīdzīgi 

maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas 

veidos papildu izmaksas ~80 USD apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Gvatemalā! 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800  līdz 05.10. EUR 1400 līdz 05.01. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanas datums līdz 05.10. pēc 05.10. pēc 05.01. 

zaudētā summa EUR 400  EUR 1200  visa summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 20. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. 

Z-KOREJAS, JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, IRĀKAS vai SUDĀNAS vīza, jānomaina 

pases pirms ceļojuma, jo ar šīs valsts vīzu ASV iebraukt aizliegts!!! 

 līdz 01.02. IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un aizpildīta vīzu anketa 

 nepilsoņiem interesēties IMPRO birojā par vīzas kārtošanu vismaz 120 dienas pirms ceļojuma! 
 

ASV 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, telefona nr. un e-pasta adrese līdz 01.02.22. 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 līdz 01.02.22. IMPRO jāiesniedz: pase; izziņa no darbavietas par 

ieņemamo amatu un darba algu (vai pensijas apliecības kopija); aizpildīta vīzas anketa; 1 foto (5x5 cm). Tādējādi ieteicams 

pasi nomainīt! ASV vēstniecībā jāierodas visiem, kuriem nepieciešama ASV vīza. Datums un laiks tiks paziņots atsevišķi. 

Līdzi jāņem: pensionāru apliecība (kam ir) un nekustamo īpašumu apliecinoši dokumenti (nav obligāti, bet ieteicams). 

Potes Pasaules veselības organizācija WHO iesaka potēties pret hepatītu A, B un difteriju, kā arī veikt profilakses 

pasākumus pret malāriju. Savlaicīgi konsultējieties pie speciālistiem! Latvijas Infektoloģijas centra vakcinācijas 

kabinets- Rīga, Linezera iela 3, tālr. 67014560 

Grupas sapulce 22. februārī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13 (pulcēšanās vestibilā) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

           
  

 

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 

 


