
 

 
 
 

2022  

JAMBO KENIJĀ - 
NO SAFARI MASAI MARA PARKĀ LĪDZ 

ATPŪTAI PIE INDIJAS OKEĀNA 
*Jambo [džambō] – draudzīga sveiciena forma pamatiedzīvotāju svahili valodā 

 

 

 05.10. – 16.10. 12 dienas EUR 3075 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 05.10.  

Rīga – Istanbul – Nairobi 
   

 
***viesnīca Nairobi 

• 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.25 – 15.25 lidojums Rīga – Stambula 

• 20.20 – 02.55 lidojums Stambula – Nairobi 

• robežas formalitātes un transfērs uz viesnīcu Nairobi. Ļoti vēla ierašanās viesnīcā 

Nairobi lidostas apkārtnē 

ceturtdiena, 06.10.  B,P,V 

Nairobi – Nakuru NP 

 

 

 

 

nakšņošana 4* lodžas tipa 

naktsmītnē pie Nakuru NP 

• brauciens uz Nakuru ezeru (155 km), pa ceļam apmeklējot Lake Naivasha nac. parku 

• izbrauciens ar laivu pa Naivašas ezeru vērojot nīlzirgu ikdienas aktivitātes un iepazīstot šī 

parka bagāto putnu valsti 

• pēcpusdienā safari brauciens Nakuru ezera nacionālajā parkā – populārākais Kenijas 

degunradžu rezervāts, kur ceļotāji gandrīz vienmēr var vērot arī savannas karali – Āfrikas 

lauvu. Parka lielāko daļu aizņem sekls ezers Lielā Rifta ielejā, kas bija izpelnījies slavu kā īsta 

flamingu un citu putnu paradīze ar vairāk nekā 400 putnu sugām vienuviet, tomēr pēdējā 

desmitgadē saistībā ar klimata izmaiņām putnu skaits šeit ir samazinājies. 

piektdiena, 07.10.   B,P,V 

Nakuru – Masai Mara NP 

 

nakts luksus telšu lodžā 

Sentrim Mara Camp pie 

Masai Mara nac. parka 

• garš pārbrauciens uz Masai Mara nacionālo parku (~250 km) 

• pēcpusdienā safari brauciens par Kenijas Serengeti dēvētajā Masai Mara nacionālajā 

parkā – tas ir leģendārā Serengeti parka turpinājums Kenijas teritorijā, kas veido vienu no 

labākajām Āfrikas Lielā Piecinieka un lielo savannas kaķu vērošanas vietām uz Zemes! 

• nakts ar glanci seno laiku noskaņās – luksus telšu apmetnē Fig Tree Camp – bungalo 

numuriņi britu koloniālā perioda telšu stilā 

sestdiena, 08.10.   B,P,V 

Masai Mara NP  

nakts luksus telšu lodžā 

Sentrim Mara Camp 

• pilnas dienas safari Masai Mara nacionālajā parkā – neapšaubāmi spožākais dārgakmens 
Kenijas safari parku virtenē. Oktobra sākums ir lielisks zvēru fotomedību laiks Masai Marā 

parkā ar labām cerībām vērot iespaidīgos Lielās dzīvnieku migrācijas skatus – antilopju un 

zebru barus, kam pa pēdām seko Āfrikas plēsēju izlase. 

svētdiena, 09.10.   B  

Masai Mara – Nairobi  
 

 

 

 

 
****viesnīca Nairobi 

• kolorīto un ļoti garo masaju cilts apmetnes apmeklējums, kur iepazīsim šo Kenijai un 

Tanzānijai tik raksturīgo tautu, kam traki patīk lēkāt 

• garš pārbrauciens uz Nairobi (260 km) 

• Nairobi – vēl tikai pirms simt gadiem Nairobi bija purvaina vieta, kur vietējās masai ciltis 

devās medībās. Līdz ar dzelzceļa izbūvi Nairobi kļuvusi par miljonu pilsētu, kurā līdzās 

sadzīvo gan modernais, gan tradicionālais. Šeit mitinās gan paši nabadzīgākie, gan bagātākie 

Kenijas iedzīvotāji. Nacionālo deju izrāde Bomas, kultūras centrā Nairobi piepilsētā, kur 

savas dejas un dziesmas demonstrē dažas no Kenijas 16 etniskām pamatgrupām 

pirmdiena, 10.10. B,P,V 

Nairobi – Amboseli 

nakts luksus telšu lodžā 

Sentrim Amboseli - 

numuriņi britu koloniālā 

perioda telšu stilā 

• pārbrauciens uz Amboseli parku (235 km) 

• Amboseli nacionālais parks – Āfrikas augstākā kalna Kilimandžaro (5895 m) pakājē atrodas 

viens no populārākajiem nacionālajiem parkiem Āfrikā. Teritorija nav liela, taču tādēļ arī 

vieglāk novērot dzīvniekus. Te mīt Āfrikas ziloņi, leopardi, degunradži, lauvas, gazeles, gnu, 

zebras, paviāni u.c. Amboseli ziloņi ar Kilimandžaro kalnu fonā ir Kenijas vispopulārākā 

pastkartīte. Pēcpusdienā safari brauciens Amboseli nacionālajā parkā 

otrdiena, 11.10.   B, V 

Amboseli - Emali - Mombasa 

****viesnīca Mombasā 

• brauciens uz Emali dzelzceļa staciju (115 km) 

• ekspress vilciens uz Mombasu (4,5 h) 

• transfērs uz viesnīcu Mombasas kūrortā; vēlā pēcpusdienā atpūta pie Indijas okeāna 



 

 

diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 12.10.  B,V 

sestdiena, 15.10. 

Mombasa 

 

 

 

****viesnīca Severin Sea 

Lodge Mombasā 

• 4 dienas atpūtai Mombasas kūrortā pie Indijas okeāna – lielākā A-Āfrikas osta ar 

pusmilijonu iedzīvotāju. Pilsētas vēsturiskais centrs drīzāk atgādina dzīvi 19. gs. vidū, bet tā 

apkārtnē plešas palmu ieskautas, baltas smilšu pludmales un modernas viesnīcas!  

• par papildu samaksu doties delfīnu kruīzā, pusdienas ekskursijā pa Mombasas vecpilsētu 

ar 16. gs. portugāļu celto Jēzus cietoksni (UNESCO), un/vai pilnas dienas ekskursijā uz Gedi 

antīko pilsētu un Marafa kanjonu. Mazais Kenijas dabas brīnums - krāsainās un stipri 

izrobotās klintis Marafa kanjonā. Gedi Ruins – nozīmīgas, 11.-12. gs. būvētās Svahili 

kultūras pilsētas drupas, kuras briti Arabuko džungļos atklāja vien pirms nepilna gadsimta. 

svētdiena, 16.10.      

Mombasa – Istanbul – Riga 
• izrakstīšanās no viesnīcas un ~01:00 naktī 

transfērs uz Mombasas lidostu (~25 km) 

• 04.55 – 11.55 lidojums Mombasa – Stambula 

• 16.00 – 18.50 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 595 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Stambula – Nairobi un Mombasa – Stambula – Rīga (ekonom. 

klase; 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana); ekspress vilciens Emali–Mombasa 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; Kenijas E-vīzas izmaksas 

• ēdināšana atbilstoši aprakstam: B - brokastis, P - pusdienas, V - vakariņas                       

(safari dienās pilna pansija; kūrortā - brokastis un vakariņas; 09.10. - brokastis) 

• naktsmītnes (kopā 11 naktis) - *** un **** viesnīcas-tūristu lodžas tipa            

naktsmītnes (Masai Mara un Amboseli – luksus telšu tipa lodžas) 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos un parkos 

• transporta pakalpojumi (minibusi un safari džipi ar paceļamo jumtu)  

• IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi un vietēja gida/šofera pakalpojumi 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa apskates objektos, kuri nav minēti programmā, Covid-19 tests 

• dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts 

tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka 

dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 85 USD apmērā, kas 

jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Kenijā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800 20.05. EUR 1200  05.08. atlikusī summa  

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.05. pēc 20.05. pēc 05.08. 

zaudētā summa EUR 400 EUR 1100 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 05.07. iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Vīzas Ceļojot uz Keniju pirms ceļojuma vajag nokārtot E-vīzu, tāpēc līdz 10.09. IMPRO birojā nepieciešams iesūtīt: 

aizpildītu IMPRO vīzu anketu, ieskanētu krāsainu pases kopiju un ieskanētu fotogrāfiju (pases formāta, krāsainu 

uz balta fona). Ceļojumā jāņem līdzi LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir 

derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.    

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

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

vakcinācijas kabinets- Rīga, Linezera iela 3, tālr. 67014560 

Grupas sapulce 21. septembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

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 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


