
 

 
 

 
 
 

2022  

PA KOLUMBA PĒDĀM 4 - 

FLORIDA UN KARĪBU KRUĪZS AR 

HAITI     ...PUERTORIKO, SENTMARTĒNA, HAITI, 

SENTLŪSIJA, ANTIGVA & BARBUDA UN SENTKITSA & NEVISA   
 

 
 

 

 

 22.02. – 11.03. 18 dienas EUR 3650  

KAJĪTES AR LOGU-ILUMINATORU! EKSKURSIJAS JAU IEKĻAUTAS CENĀ! 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 22.02. 

Rīga – Miami 

***viesnīca Maiami R  

 07.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

 09.50 – 11.00 lidojums Rīga – Helsinki 

 14.45 – 18.55 lidojums Helsinki – Maiami 

trešdiena, 23.02. 

Miami – Everglades 

NP – Big Cypress 

Preserve – Miami 

 

 

***viesnīca Maiami   

R daļā 

 unikālā un daudzveidīgā ekosistēma vienā no slavenākajiem ASV nacionālajiem parkiem – Evergleidā. 

Šajā parkā sastopama liela putnu daudzveidība un lielākā aligatoru koncentrācija pasaulē. Izbrauksim ar 

Airboat ātrlaivām pa Evergleides iekšējo lagūnu un purvu, meklējot Bald Eagle ērgļus, bruņurupučus, 

lielos pitonus un slavenākos parka iemītniekus – aligatorus 

 ar speciāliem bagijiem dosimies piedzīvojumu pilnā, safari tipa izbraucienā pa Lielo ciprešu rezervātu, 

iepazīstot pavisam citu Floridas štata ekosistēmu un tās dzīvnieku pasaules pārstāvjus 

 Latviešu emigranta Edvarda Liedskalniņa utopiskā Koraļu pils, kur laika posmā no 1923.-1951.g. 

mākslinieks izgreba vairāk kā 1100 t koraļļu akmeņu, radot dārzu-pili, kurai nav analoga pasaulē 

ceturtdiena, 24.02. 

Miami – Key West – 

Miami 

 

 

 

 

***viesnīca Maiami  

R daļā 

 gara, pilnas dienas ekskursija uz Florida Keys arhipelāgu (Key West salu - 260 km). Daudzās 

Holivudas filmās iemūžinātais Overseas Highway – viens no neparastākajiem ceļiem pasaulē, kas sastāv no 

vairākiem ļoti gariem tiltiem, un, vedot pāri Atlantijas okeānam, savieno Maiami ar Key West 

 Gabaliņš no Karību salām uz Amerikas zemes – Key West – vistālākā saliņa Florida Keys tropisko salu 

arhipelāgā ar baltām smilšu pludmalēm, palmām, Karību arhitektūras stila celtiem namiem un bohēmisku 

gaisotni. Pastaigāsim pa Key West centru, promenādi, ASV Dienvidu punktu un kolorīto Bahamiešu 

kvartālu. Brīvais laiks – atpūtai kādā no Key West pludmalēm (labākā - Smathers Beach), vai šo laiku var 

izmantot padziļinātākai pilsētas apskatei apmeklējot Mel Fisher kuģu vraku muzeju (ieeja papildus - 15 

USD), Fort Zachary cietoksni (2,5 USD) un Hemingveja māju-muzeju (13 USD) 

piektdiena, 25.02. 

Miami – Caribbean 

Sea  

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 Vizcaya Villa un greznie dārzi – krāšņākā villa ASV ar baroka, renesanses, rokoko un neoklasicisma 

elementiem – magnāta Dērlinga utopija akmenī. Īss pārbrauciens uz Fort Lauderdale kruīzu ostu 

 iekārtošanās uz Royal Caribbean kruīza kuģa Vision on the Seas 

 vēlā pēcpusdienā (16:00) uzsāksim 10 dienu kruīzu pa Karību salām, apmeklējot 6 dažādas salas 

un baudot atpūtu pasakainajā Karību jūrā – apskatīsim katrai salai raksturīgāko, ielūkosimies 

zemūdens pasaulē, kā arī baudīsim atpūtu pasakainajā Karību jūrā un tās pludmalēs  



 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 26.02. 

Caribbean Sea  

nakts uz kruīza kuģa  

 kruīza kuģis dosies pa Karību jūru Haiti Republikas jeb Espanjolas salas virzienā  

 brīvais laiks uz kuģa Vision of the Seas ar plašām bezmaksas izklaides un aktivitāšu iespējam – 

atpūta, sauļošanās, peldes baseinos, sporta aktivitātes, bezmaksas šovu, ēdināšanas un izklaižu iespējas 

svētdiena, 27.02. 

Labadee (Haiti) 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 07.00-16.00 kruīza kuģis noenkurosies Labadee ostiņā pie Cap Haitien pilsētas Haiti Republikā 

 Haiti Republika – visnabadzīgākā zeme Karību jūras baseinā, tomēr ar visbagātāko kultūrvēsturisko 

mantojumu, kas paņemts UNESCO paspārnē. Ekskursija pa Cap Haitien apkārtni apskatot abus 

UNESCO sarakstā iekļautos objektus: Sans Souci pils – Haiti karaļa Henrija I celtā pils bija gluži vai 

Karību Versaļa, kas pārsteidza ārzemju ciemiņus ar savu krāšņumu, tomēr 1842. g. zemestrīce pielika 

punktu greznajam dzīvesveidam aiz sevis atstājot tikai fotogēniskas pils drupas 

 Haiti revolūcijas un neatkarības cīņu simbols – Citadelle Laferriere – ne tikai lielākais cietoksnis Karību 

salās, bet arī ar tā iespaidīgo novietojumu, pašā kalna virsotnē neviens forts Rietumu puslodē puslodē 

nespēj sacensties (augšā kalnā dosimies zirga mugurā, ar pavadoni) 

pirmdiena, 28.02. 

San Juan (Puerto 

Rico) 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 rīta pusē kruīza kuģis dosies pa Karību jūru Puertoriko virzienā 

 14.00-22.00 kruīza kuģis noenkurosies Sanhuanā, Puertoriko 

 pastaigas ekskursija pa Sanhuanas vecpilsētu ar grupas vadītāju. Sanhuana – Puertoriko galvaspilsēta 

un otra vecākā pilsēta Rietumu puslodē, kas dibināta jau tālajā 1509. gadā. Pilsēta ātri kļūva par Spānijas 

karaļu favorīti un impērijas galveno bastionu otrpus okeānam. Uz pāris gadsimtiem Sanhuana piedzīvoja 

slavas zenītu, kļūstot par vislabāk nocietināto pilsētu Jaunajā Pasaulē, bet mūsdienās tā ir starp labākajiem 

koloniālās arhitektūras paraugiem kontinentā. Te iepazīsim simpātisko koloniālā stila vecpilsētu, 16. gs. 

San Felipe El Morro cietoksni - vecāko Jaunajā pasaulē; vecāko baznīcu abās  Amerikās Iglesia San Jose 

un otru vecāko katedrāli San Juan Baustista, kurā apglabāts pilsētas dibinātājs un Kolumba labā roka - 

Ponce de Leons (no ārpuses). Pēc tūres iespēja pabaudīt Karību gaisnotni kāda no Puertoriko krodziņiem 

otrdiena, 01.03. 

Phillipsburg (Saint-

Martin / Sint 

Maarten) 

BRĪVA DIENA 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 09.00-17.00 kruīza kuģis noenkurosies Senmartēnas salā – holandiešu puses galvaspilsētā 

Filipsburgā. Senmartēna – Karību sala, kuru sadala divas valstis (Francija un Nīderlande), saucot to 

respektīvi par Senmartēnu un Sintmārtenu. Arī šī sala par savu vārdu var pateikties Kristoforam 

Kolumbam, kurš to atklāja 1493. gada 11. novembrī, nodēvējot Svētā Martina jeb Mārtiņa vardā, kura 

svētki iekrita šajā datumā. Senmartēna lepojas ne tikai ar savu divu valstu statusu, bet arī ar izsmalcināto 

Karību franču virtuvi un savām pludmalēm – īpaši ar amizanto Lidmašīnu pludmali, kur lielie Airbusi 

laižas pāri atpūtnieku galvām. Sala maz ko piedāvāt apskatīt, bet ir piemērota atpūtai un šopingam!  

 brīvais laiks Senmartēnā – atpūtai, patstāvīgai salas apskatei vai kādas pludmales apmeklējumam. Par 

papildus samaksu- kruīza ekskursijas no Royal Carribean kuģa piedāvājuma.  

 Iesakām ar grupas vadītāju aplūkot galvaspilsētu Filipsburgu, piestāt pie Fort Amsterdam cietokšņa 

(lielisks skats pār līci) un tālāk ar taksometru doties uz Maho pludmali, kur iespējams piedzīvot ko 

unikālu - uzņemt neierastas fotogrāfijas, kā lielie aviolaineri pārlaižas pār galvām (taxi ~25 USD) 

trešdiena, 02.02. 

St. Lucia 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 09.00-18.00 kruīza kuģis noenkurosies Sentlūsijas salā                                                                         

1502. gadā Kolumba atklātā Sentlūsija (St. Lucia) ir skaistākā no Mazajām Karību salām. Tās ikoniskās 

Piton vulkānu dvīņu smailes kļuvušas par simbolu visam reģionam. Vulkāni, ūdenskritumi, lietusmeži, 

zilganie ūdeņi, banānu plantācijas... Sentlūsijas ainava vairāk līdzinās Polinēzijai, ne Karību salām. 

 ekskursija pa Sentlūsiju: salas ikona – slavenie Gros Piton un Petit Piton apdzisušie vulkāni; vulkāns 

La Soufiere un krāteri ar dubļu vannām un burbuļojošiem avotiem; lietusmežu ieskautais Dimantu dārzs 

ar ūdenskritumu, kas, pateicoties dažādu minerālu piemaisījumiem, atspīd dažādās nokrāsās; pēc Francijas 

karaļa Luija XVI pavēles iekoptie termālie karstie avoti, kuros veldzējusies Napoleona Žozefīne; 

gleznainais Marigot līcis, kas iemūžināts dažās Holivudas filmās un noslēgumā- pelde tropiskā pludmalē 

ceturtdiena, 03.03. 

  St. John (Antigua & 

Barbuda) 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 08.00-18.00 kruīza kuģis noenkurosies Antigvas salā – Antigvas un Barbudas Federācijā  

Antigva jeb Santa Maria de la Antigua, kā to nodēvēja Kolumbs, 1493.gadā atklājot salu, ir sausā 

kaļķakmens koraļļu sala (lielākā Leeward salu grupā) ar 365 balto smilšu pludmalēm. Lai gan abas salas 

kļuva neatkarīgas no britu jūga 1981.gadā, tomēr Elizabete II joprojām ir Antigvas un Barbudas karaliene. 

 ~6 h ekskursija pa Antigvas salu: 17. un 18.gadsimta Britu impērijas flotes štābs Karību salās un viena 

no nozīmīgākajām koloniālā perioda liecībām visā reģionā – Angļu osta un Admirāļa Nelsona doki; 

Shirley Heights skatu punkts; gleznainais Fig Tree ceļš, kas ved cauri visdažādāko augļu birzīm un tropu 

veģetācijai; Velna tilts – dīvaina okeāna klinšu arka; 17.gs. dibinātā vecā Betty Hope cukura fabrika-

plantācija; beigās apmeklēsim vienu no slavenajām Antigvas balto smilšu pludmalēm 

 vēlā pēcpusdienā brīvais laiks galvaspilsētā St John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 04.03. 

Brasseterre (St. Kitts 

& Nevis) 

 

 

 

 

 

 

 

nakts uz kruīza kuģa 

Vision of the Seas 

 08.00-18.00 kruīza kuģis noenkurosies Sentkitsa salā - Sentkitsas un Nevisas Federācijā 

Lietusmežiem un vulkāniem bagātā Sentkitsa (St.Kitss) ir viena no tropiskākajām Mazo Karību salām. 

Kolumbs to sākotnēji nodēvēja savā vārdā jeb, precīzāk, par godu visu ceļotāju aizstāvim Svētajam 

Kristoferam – par San Cristobal salu. Briti, kas 1623.gadā veiksmīgi uz salas izveidoja savu pirmo 

koloniju Karību salās, to pārdēvēja par St.Kitts, bet mūsdienās tiek lietoti abi nosaukumi, gan Sentkitsa, 

gan Svētā Kristofera sala. Britu triumfs gan bija īss, jo vēlāk salu pārņēma franči un tikai 1713.gadā pēc 

vairākām jūras kaujām briti atguva kontroli pār salu, līdz 1983.gadā Sentkitsa ieguva neatkarību 

 pusdienas ekskursija pa Sentkitsu: gleznainais Timothy Hill skatu laukums, senā plantatoru rezidence 

Romney Manor, kas piederēja ASV prezidenta Tomasa Džefersona dzimtai; Karību batika darbnīca un 

Brimstone Hill – lielākais britu cietoksnis Karību salās, dēvēts par Vestindijas Gibraltāru, un atpūtas 

pauze vienā no St. Kitts pludmalēm 

 pēcpusdienā pastaigas ekskursija ar grupas vadītāju pa simpātisko St. Kitss galvaspilsētu Brasseterre 

sestdiena, 05.03. 

svētdiena, 06.03. 

Caribbean Sea  

nakts uz kruīza kuģa  

 2 dienas kruīza kuģis dosies pa Karību jūru atpakaļ Floridas virzienā 

 brīvais laiks uz kuģa Vision of the Seas ar plašām bezmaksas izklaides un aktivitāšu iespējam – 

atpūta, sauļošanās, peldes baseinos, sporta aktivitātes, bezmaksas šovu, ēdināšanas un izklaižu iespējas 

pirmdiena, 07.03. 

Miami – Kennedy 

Space Center – 

Crystal River 

***viesnīca 

Kristālriversā 

 07.00 kuģis noenkurosies Fort Lauderdale ostā – kruīza noslēgums. Izrakstīšanās no kuģa                       

 garš pārbrauciens pa lielceļu uz Kristālriversu(520 km), pa ceļam ekskursija Kenedija Kosmosa centrā  

 slavenais Kenedija Kosmosa centrs, kas kalpo gan kā NASA galvenais štābs, gan kā labākā vieta 

pasaulē, kur mums - mirstīgajiem - iepazīt un ielūkoties kosmosa industrijas aizkulisēs – Astronautu Slavas 

zāle, Raķešu dārzs, Astronautu memoriāls, Apollo 14 kosmosa kapsula, Saturn V raķete, kosmosa kuģis 

Atlantis, raķešu palaišanas laukums, no kura devušās visas ASV Mēness misijas u.c 

otrdiena, 08.03. 

Crystal River – Silver 

Springs – Miami 

 

***viesnīca Miami 

Beach rajonā 

 no rīta unikāls piedzīvojums, ko var piedzīvot tikai Floridā – izbrauciens ar laivu pa Crystal River upi, 

kur Three Sisters avotu dzidrajos ūdeņos mājo prāva lamantīnu kolonija, snorkelēšana un peldes ar 

savvaļas Vestindijas lamantīniem, sauktiem arī par Jūras govīm 

 ļoti garš pārbrauciens pa lielceļu uz Maiami (550 km), pa ceļam Rainbow Springs avotu apskate 

 Floridas Ēdenes stūrītis – Rainbow Springs avoti, kurus cilvēki izmanto jau 10000 gadus (var peldēt)   

Par papildus samaksu iespēja izīrēt kajaku un izbraukt pa dzidro avotu upi 

trešdiena, 09.03. 

***viesnīca Miami 
 brīva diena atpūtai Maiami pie Atlantijas okeāna (viesnīca Miami Beach rajonā; līdz pludmalei 5 

min gājiens) 

ceturtdiena, 10.03. 

Miami – Frankfurt 

 

 

nakts lidmašīnā 

 rīta pusē vēl pēdējā iespēja aiziet līdz Miami Beach pludmalei nopeldēties, izrakstīšanās no viesnīcas 

 Floridas štata visekstravagantākās un bohēmiskākās pilsētas Maiami ekskursija ar autobusu (3-4 h) – Art 

Deco arhitektūras rajons, Mazās Havannas kvartāls, South Beach pludmale, elitārais Coral Gables rajons 

 pēc ekskursijas turpinam ar transfēru uz Maiami lidostu 

 20.45 lidojums Maiami – Helsinki 

piektdiena, 11.03. 

Frankfurt – Rīga 
 13.25 ielidošana Helsinkos 

 16.30 – 17.40 lidojums Helsinki – Rīga   

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcās/uz kuģa (pēc izvēles vai ja nav, ar ko dalīt divvietīgu) – EUR 1450 

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

Ceļazīmes cenā ietilpst 
 lidojums Rīga – Helsinki - Maiami – Helsinki - Rīga (ekonom. klase, 23 kg nododamā bagāža, ēdināšana); lidostu nodokļi 

 naktsmītnes (saskaņā ar aprakstu): ***viesnīcas (6 naktis), divvietīgi numuri ar dušu un WC  

 Royal Carribean Cruise 10 nakšu kruīzs ar kuģi Vision of the Seas, kajītes ar logu-iluminatoru 

 Karību kruīzā 3 redzēja ēdināšana (10 dienas); Floridā tikai brokastis (6 dienas) 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; programā norādītie transporta pakalpojumi /ekskursijas 

 grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi; ASV ESTA iebraukšanas atļaujas; standarta veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā vai minēti kā papildus (St Marteen salā taxi vai tūre, 

kajaku īre Rainbow Springs; Key West muzeji), sabiedriskais transports brīvajā laikā 

 personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas Floridā; dzērieni kruīza ēdienreižu laikā 

 dzeramnaudas kopā ~220 USD (obligātās kruīza dzeramnaudas 145 USD + ~75 USD gidiem/šoferiem ASV/Karībās) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam  

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800  līdz 20.09. EUR 1600  līdz 15.12. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 

      atteikšanās datums līdz 20.09. pēc 20.09. pēc 15.12. 

zaudētā summa EUR 400  EUR 1500  visa summa 

 iemaksāto summu līdz 25.10. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas  

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai! 
!!! Personām, kurām pasē ir JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, IRĀKAS vai SUDĀNAS vīza, 

pirms ceļojuma jānomaina pases, jo ar šo valstu vīzām ASV iebraukt aizliegts! 
LR nepilsoņiem daudzo valstu un sarežģītā vīzu procesa dēļ šo ceļojumu nevaram piedāvāt 

 līdz 10.01. IMPRO birojā jāiesniedz pases kopija un aizpildīta kruīzu anketa (ar info par norēķinu veidu uz kuģa) 

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 un lielā vīzu anketa līdz 10.01.22.  

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

 ja ceļotājam ir vecā parauga pase zilā krāsā, kas izdota pēc 30.06.2002., tad jākārto vīzas pēc iepriekšējās kārtības, 

t.i. līdz 10.01.22. 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 02. februārī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 
 

 

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

kompānijas apsvērumu dēļ! 
 

    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

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 

 


