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KOLUMBIJA  
AR TREKINGU UZ ELDORADO 

ZUDUŠO PILSĒTU 
Ierobežotā aviobiļešu skaita dēļ iesakām ceļojumam pieteikties līdz 01. augustam! 

 

 

  

 18.11. – 04.12. 17 dienas EUR 2895 

Ciudad Perdida Zudušās pilsētas trekings – Dienvidamerikas lielākais noslēpums. Grūts 5 dienu pārgājiens uz 

mistisku, pamestu antīkās civilizācijas pilsētu dziļi Kolumbijas džungļos - Ciudad Perdida (~1200 m vjl) . Šī vieta 

radījusi mītu par zelta un smargada kalnu ieskautu noslēpumainu un ļoti bagātu zemi, kuru vēlāk nosauca par 

Eldorado. Tas ir viens no kontinenta leģendārakajiem trekingiem un Indiana Džonsa cienīgs piedzīvojums- 48 km 

(turp un atpakaļ kopā) pa takām, šķērsojot džungļu biezokņus, kalnu upītes, ielejas un Santa Marta kalnus uz 

vairāk nekā 1200 gadus seno Taironas civilizācijas galvaspilsētu, kuru spāņu konkistadori tā arī nespēja atrast... 
 

1499.gadā Kristofora Kolumba otrās ekspedīcijas kompadre Alonso de Ojeda kļuva par pirmo eiropieti, kas noenkurojās 

Kolumbijas krastos. Ja līdz tam spāņi bija sastapuši vienīgi mežonīgas un nabadzīgās Karību salu ciltis, tad Sierra Nevada de 
Santa Marta kalnos konkistadori sastapa pirmo attīstīto civilizāciju- Taironu. Mācītāja Pedro Simon ieraksts vēsta "Nebija 

neviena indiāņa vai sievietes, kurām nebūtu zeltlietu vai dārgakmeņu. Visām meitenēm ap kaklu vien bija 4 vai pat 6 dārglietas." 

Tā bija ar zeltu un dārgakmeņiem bagāta kultūra, tāpēc baumu, nostāstu un mantkārīgo spāņu fantāziju rezultātā šeit dzima mīts 

par mītisku zelta zemi jeb pilsētu, kuru ieskauj zelta un smaragdu kalni ar lieliem dārgumiem (Kolumbijā atrodas vairāk kā 80% 

no pasaules smaragda rezervēm). Pēc pāris dekādēm, kad pie Laguna de Guatavitas Kolumbijā konkistadori ieraudzīja zelta 

putekļiem klātu Muiskas cilts virsiti, kas, ziedojot dieviem, ezera ūdeņos meta zeltu un dārgakmeņus, šī noslēpumainā zelta zeme 

arī ieguva nosaukumu Eldorado.  
 

Tomēr par spīti konkistadoru meklējumiem, tiem tā arī neizdevās atrast Sierra Nevada de Santa Marta kalnu džungļos paslēpušos 

Taironas civilizācijas galvaspilsētu Teyuna, kuru šobrīd dēvē par Ciudad Perdida jeb Zudušo pilsētu. Redzot spāņu mantkārību, 

vardarbību un slimības, ko spāņi atveduši, kā arī baidoties no Teyuna izlaupīšanas, dzīvi palikušie iezemieši, nomaskēja trepju 

sistēmu, kas ved uz Teyuna, un pameta savu galvaspilsētu džungļu varā, pārceļoties uz dzīvi vēl augstāk kalnos un dziļāk 

džungļos. Ko neizdarīja spāņi trīssimt gadu laikā, to paveica kapeņu laupītāji. 1973.gadā vienā no savām laupīšanas ekspedīcijām 

zagļi atrada Taironas Zudušo galvaspilsētu - vienu no pirms Kolumba ēras lielākajām pilsētām Dienvidamerikas kontinentā! 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 18.11.  

   Rīga – Istanbul 

****viesnīca Stambulā 

• 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.05 – 16.05 lidojums Rīga – Stambula 

• shuttle transfērs un iekārtošanās viesnīcā pie Stambulas. Brīvs vakars 

sestdiena, 19.11.  

   Istanbul – Bogota 

***viesnīca Bogotā 

• 09.55 – 15.40 lidojums Stambula – Bogota 

• ielidošana El Dorado lidostā, īss transfērs uz viesnīcu Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā 

• ja ielidosim laikā tad uzbrauksim Monseratas kalnā, ja reiss kavēsies tad kalnu atliksim uz 02.12.! 

svētdiena, 20.11. 

Bogota – Zipakira –

Guatavita – Villa de 

Leyva 

koloniālā tūristu klases 

viesnīca Vilja de Leivā  

• pārbrauciens uz Andu pilsētiņu Villa de Leyva (225 km), pa ceļam apskatot Zipakiru un Guatavitu 

• viens no mūsdienu Kolumbijas lielākajiem inženierijas sasniegumiem – 200 m dziļumā izveidotā 

Zipakiras Sāls katedrāle un pasaulē lielākais pazemes krusts 

• Eldorado mītiem apvītā Laguna de Guatavita, kur ar zelta putekļiem klātais Muiska cilts virsaitis 

ezera ūdeņos upurēja dieviem zeltu un dārgakmeņus. Tieši šeit spāņu leģenda par mītisku Zelta 

pilsētu ieguva savu vārdu Eldorado, kas tulkojumā nozīmē Zeltītais, Zelta vīrs jeb Zelta Karalis 

pirmdiena, 21.11. 

Villa de Leyva 
koloniālā stila tūristu 

klases viesnīca Vilja de 

Leivā 

• Villa de Leyva apskate – simpātiska mazpilsētiņa Andu kalnu pievārtē ar milzīgu koloniālās ēras 

laukumu un spāņu laikmeta šarmu 

• ekskursija pa Villa de Leyva apkārtni – lieliski saglabājusies Krīta perioda (~100 mlj.g. sena) 

Kronosaurus dinozaura fosīlija; 1620.g. dominikāņu mūku dibinātais Ecce Homo klosteris; 

antīka Muiskas civilizācijas observatorija Infiernito arheoloģijas parkā 



diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 22.11. 

Villa de Leyva – 
Bogota – Cartagena  

koloniālā tūristu klases 

viesnīca Kartahenā 

• no rīta pārbrauciens uz Bogotas lidostu (180 km) 

• pēcpusdienā lidojums Bogota – Kartahena 

• vakarā paklaiņosim pa kolorīto un latīnisko Kartahenas vecpilsētu, pavērojot, kāda tā izskatās 

nakts apgaismojumā. Kolumbijas Havanā dzīve dejas un mūzikas ritmos virmo un rīb gandrīz katru 

vakaru... 

trešdiena, 23.11. 

Cartagena 
 

 

 
 

 

 koloniālā tūristu klases 

viesnīca Kartahenā 

• vēstures stāstiem un leģendām apvītā Kartahena jeb pilnā nosaukumā Cartagena des Indias – 

vislabāk nocietinātā un romantiskākā Latīņamerikas koloniālā pilsēta, kuras biezie mūri un forti 

savulaik no pirātiem sargāja spāņu sazagto indiāņu zeltu, bet tagad izcili saglabā arhitektūras 

dārgumus šauro ieliņu labirintos un baznīcu ieskautajos laukumos. Pilsētā, kurā savijušās Āfrikas, 

Karību un Latīņamerikas gaisotnes, iegrimsim seno ieliņu labirintos un skatīsim Svētā Klavera 

klosteri, Inkvizīcijas pili, Bolivara laukumu, Popa klosteri kalna galā, Kolumbijas Miami 
Beach – eleganto Bocagrande rajonu un varenāko cietoksni, kādu spāņu impērija uzcēlusi ārpus 

Spānijas – Castillo San Felipe de Barajas 

• pēcpusdienā brīvs laiks – iespēja doties atpūsties uz slaveno Bocagrande pludmali  

ceturtdiena, 24.11. 

Cartagena – Volcan el 

Totumo – Santa Marta 
 ****viesnīca pie Santa 

Martas (tuvu pludmalei) 

• brīvs rīts atpūtai Kartahenā – paklaiņošanai pa vecpilsētas ieliņām un suvenīru iegādei 

• pārbrauciens uz Santa Martu (230 km) 

• pa ceļam unikāla relaksācija Volcan de Lodo El Totumo vulkānā. Jā, nepārklausījāties – 

Kolumbijā var arī atpūsties vulkāna krāterī, kurš pildīts nevis ar karstu lavu, bet gan ar 

ārstnieciskiem dubļiem 

piektdiena, 25.11. 

Santa Marta – Ciudad 

Perida trekking 
 

 

 

 

 

 

 

 

nakts ļoti vienkāršā 

džungļu apmetnē 

Camp 1 
(visās apmetnēs ir 

segas un kopējas 

labierīcības - 

WC/duša) 

• Ceļojuma kulminācija un lielais piedzīvojums – grūts, 5 dienu trekings uz Eldorado – 

leģendāro Ciudad Perdida zudušo pilsētu Kolumbijas džungļos. Tas ir viens no kontinenta 

leģendārakajiem trekingiem un Indiana Džonsa cienīgs piedzīvojums – 48 km (katrā virzienā 24 km) 

pa takām, šķērsojot džungļu biezokņus, kalnu upītes, ielejas un Sierra Nevada de Santa Marta kalnus 

uz vairāk nekā 1200 gadus seno Taironas (Tayrona) civilizācijas galvaspilsētu Teyuna, ko spāņu 

konkistadori tā arī nespēja atrast. Trekings notiks pa džungļu takām (tas iespējams visiem, kas ir labā 

fiziskā formā), būs jāšķērso nelielas kalnu upītes, un taka pāri ielejām vedīs augšā-lejā, augšā-lejā... 

Trekinga dienās celsimies ļoti agri, kad vēl ir patīkami vēss, lai mazāk iešanas iznāktu dienas 

karstajās stundās un mazāk trāpītos pēcpusdienas džungļu lietavas. Pārtiku gatavos pavārs! Ēdienu 

trekingā līdzi nesīs mūļi. Ceļotājam pašam ir jānes savas privātās mantas (mugursoma), taču mantu 

nešanai par papildus samaksu ir iespēja nolīgt arī mūli (USD150 par 1 mūli uz visām dienām- var 

dalīt ar citiem ceļotājiem). Apmetnēs būs iespēja uzpildīt attīrītu ūdeni vai iegādāties to pudelēs. 

Nakšņošana vienkāršās džungļu apmetnēs gulēšana šupuļtīklos un/vai divstāvu gultās 

(nojume, zem kuras atrodas šūpuļtīklu rinda; gultu skaits ir ierobežots un tādēļ nav garantējams) 

Fotostāsts par Ciudad Perdida trekingu http://www.draugiem.lv/impro/gallery/?aid=45361739 

• 1.trekinga diena - 3 h brauciens ar vienkāršiem džipiem uz trekinga sākuma punktu (140m vjl), 

kur ieturēsim pusdienas un pēcpusdienā dosimies 8 km pārgājienā (~5-6 h) uz džungļu apmetni 

Camp Nr 1 (400 m vjl - no 140 m vjl., taka ies augšā-lejā) 

sestdiena, 26.11. 

Ciudad Perida trekking 

 

 

 

nakts ļoti vienkāršā 

džungļu apmetnē 

Camp 2  

• pēc agrām brokastīm sāksim 2.trekinga dienu, kuras laikā mērosim 7,5 km (no 400m vjl uz 

Camp 2 nometni 600m vjl., taka ies augšā-lejā). No sākuma ~3 h pārgājiens līdz Kogi indiāņu 

ciemam Mutanzi ar iespēja apmeklēt mazu kafijas fermu, tad ~1,5 h līdz apmetnei Camp2 (600m 

vjl). Pēcpusdienā atpūta un peldes dabīgā upes baseinā 

• Kogi indiāņu ciems Mutanzi. Kogi ir Taironas civilizācijas pēcteči, kas turpina apdzīvot senču 

zemes. To dzīvesveids tikpat kā nav mainījies – tie joprojām dzīvo tradicionālās Tairona salmu, 

koka un mālu būdās, nēsā garus, bēšus tradicionālos tērpus un piekopj svētos rituālus Zudušajā 

pilsētā uz terasēm – turpat, kur pirms vairākiem gadsimtiem to senči... 

svētdiena, 27.11. 

Ciudad Perida trekking 
nakts ļoti vienkāršā   

apmetnē Camp 3 

• pēc agrām brokastīm sāksim 3.trekinga dienu, kuras laikā mērosim 7,5 km (no 600 m vjl uz 

Camp 3 nometni 900 m vjl., taka ies augšā-lejā). ~5-6 h pārgājiens līdz džungļu apmetnei Camp 3, 

pa ceļam pelde upes baseinā un pēcpusdienā atpūta. Agri dosimies pie miera, jo nākošā būs gara 

diena ar ļoti agru startu 

 



 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 28.11. 

Ciudad Perida trekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nakts ļoti vienkāršā 

džungļu apmetnē 

Camp 2 

• pēc agrām brokastīm sāksim 4.trekinga dienu, kuras laikā mērosim 10km - ļoti gara diena! 

• jau drīz pēc Camp 3 apmetnes sasniegsim vairāk nekā 1000 gadīgās senās lielās kāpnes (1260 

pakāpieni), kas kā džungļu avēnija un galvenais ceļš veda uz bijušo Taironas cilvilizācijas 

galvaspilsētu Teyuna, ko mūsdienās sauc par Ciudad Perdida. Tikai 1,5 h pārgājiens, un no rīta 

sasniegsim galamērķi - Ciudad Perdida (~1200 m vjl; kāpums 300 m). Ekskursija un brīvais laiks. 

• Ciudad Perdida (Zudusī pilsēta) ir viena no lielākajām pirms Kolumba ēras pilsētām 

Dienvidamerikas kontinentā, kas augstumā starp 950 un 1300 metriem virs jūras līmeņa ir 

izpletusies divu kvadrākilometru platībā. Taironas civilizācija savu garīgo un politisko centru 

izveidoja ap 800.gadu, sešus ar pus gadsimtus pirms inki sāka celt Maču Pikču. Kalnu nogāzē ar 

skatiem uz Santa Marta kalniem un ielejām, biezos, skaistos džungļos izkaisītās pilsētas drupas ir 

ar sūnām apaugušas, tā radot mistisku noskaņu un savā veidā atgādinot slaveno inku citadeli Peru – 

droši vien tāpēc to arī dēvē par Kolumbijas Maču Pikču, vienīgi Ciudad Perdida māju sienas nav 

saglabājušās kā inku pilsētā, jo taironieši savas mājas cēla no koka. Toties antīkās 1260 pakāpienu 

trepes, kas ved uz aizmirsto pilsētu, un 170 mūra terases, uz kurām atradās iezemiešu būdas, 450 

gadu aizmirstībā Santa Martas kalnu džungļos ir izcili izdzīvojušas  

• atgriežamies Camp 3, lai paēstu pusdienas, pēc tam pēcpusdienā 4-5 h pārgājiens lejā uz Camp 2 

otrdiena, 29.11. 

Ciudad Perida trekking 

– Santa Marta 

*****viesnīca pie Santa 

Martas (tuvu pludmalei) 

• agrā rītā uzsāksim pēdējo, 5.trekinga dienu, kuras laikā mērosim 15 km - ļoti gara diena 

• no Camp 2 dosimies ~4 h pārgājienā lejā uz Camp 1, tad ~4 h pārgājienā lejā uz trekinga sākuma 

punktu, kur paēdīsim vēlas pusdienas un pēc tam dosimies 3 h pārbraucienā ar vienkāršiem 

džipiem uz Santa Martu. P.S.Trekinga maršrutā ir iespējamas nelielas korekcijas dienu plānā! 

• vakarā atpūta pēc trekinga Santa Martā 

trešdiena, 30.11. 

 Santa Marta 
*****viesnīca pie Santa 

Martas (tuvu pludmalei) 

• brīva diena atpūtai pie Karību jūras. Par papildus samaksu (~20 USD) iespēja ar taxi doties 

apskatīt Santa Martu – vecākā pilsēta Dienvidamerikas kontinentā, ko 1525.gadā dibinājis 

konkistadors Bastidas. Santa Martas lepnums Katedrāle dižojas ar to, ka ir vecākā kontinentā, 

turklāt 19.gs. tā bija atdusas vieta Latīņamerikas varonim Saimonam Bolivaram 

ceturtdiena, 01.12. 

Santa Marta – 

Tayrona NP – Santa 

Marta 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Bogotā  

• brīva diena atpūtai pie Karību jūras. Par papildus samaksu (~70 USD) iespēja doties ekskursijā 

uz Taironas nacionālo parku – dibināts 1964.gadā, lai saglabātu vienu no skaistākajām krasta 

ainavām Dienvidamerikā. Līdzās dabas bagātībām teritorijai ir liela kultūrvēsturiska nozīme – kopš 

6.gadsimta te dzīvojusi ar zeltu bagātā Taironas cilts, kuru pēcteči reģionā sastopami vēl šodien, un 

tieši šajā novadā dzimis mīts par noslēpumaino Zelta zemi. Parka teritorijā vērojami klusi jūras 

līcīši, idilliskas, baltas smilšu pludmales, lieli akmens bluķi, mangrovju audzes, koraļļu rifi, džungļi 

un planētas augstākie piekrastes kalni – Sierra Nevada del Santa Marta, kas no Karību jūras īsā 

distancē izaug līdz pat 5775 metriem Bolivara un Kolumba virsotnēs. Vieglas grūtības pakāpes 

pārgājiens pa lietusmežu līdz Cabo San Juan ragam (1,5 h) – skaistākajai pludmalei visā 

Dienvidamerikas kontinentā. Tāpat pa ceļam apmeklēsim Arrecifes pludmali un La Piscina līci. 

Brīvais laiks atpūtai un peldēm, pēc tam pārgājiens atpakaļ (1,5 h) un brauciens un Santa Martu 

• vakarpusē lidojums Santa Marta – Bogota 

piektdiena, 02.12. 

Bogota – Istanbul 
 

 

 

 

 

 

 

nakts lidmašīnā 

• Bogotas apskate – Kolumbijas un senās spāņu kolonijas Nueva Granada galvaspilsēta, no kuras   

17.-19. gadsimtā tika pārvaldīta visa kontinenta ziemeļdaļa. Tad arī tapušas greznās, zeltā mirdzošās 

baznīcas un daži koloniālā perioda arhitektūras šedevri. Bogotas vecpilsētā ar latīnisko noskaņu La 

Candelaria iepazīsim koloniālā kvartāla ielu labirintu un ieskatīsimies Plaza Bolivar laukumā, 

Santa Clara un San Francisco baznīcās. Ceļojumu pa Eldorado zemi Kolumbiju uzsāksim cienīgi 

– ar slaveno Bogotas Zelta muzeju  lielāko zelta izstrādājumu kolekciju pasaulē, kas savākta no 

daudzām Amerikas indiāņu civilizācijām, no kurām par dažām klīst vairs tikai mīti un leģendas 

• ar gaisa tramvaju dosimies 3152 m augstumā uz nozīmīgāko dievnamu Kolumbijā – Monseratas 

kalna baziliku, kurā glabājas svētāka valsts relikvija – Jēzus Kristus statuja 

• 17.05 lidojums Bogota – Stambula 

sestdiena, 03.12. 

Bogota – Istanbul 
 ****viesnīca Stambulā 

• 16.50 ielidošana Stambulā 

• shuttle transfērs un iekārtošanās viesnīcā pie Stambulas 

svētdiena, 04.12. 

Istanbul – Rīga  
• agrā rītā shuttle transfērs uz lidostu 

• 09.15 – 11.10 lidojums Stambula – Rīga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 425 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Stambula – Bogota – Stambula – Rīga (ekonom. klase, 

30 kg nododamā bagāža, ēdināšana); lidostu nodokļi  

• vietējie pārlidojumi Bogota - Kartahena un Santa Marta - Bogota  

• transporta pakalpojumi (mazais autobuss) ceļojuma laikā 

• naktsmītnes: ***, **** un tūristu klases viesnīcas, divviet. numuros ar 

WC/dušu; trekinga laikā ļoti vienkāršas džungļu apmetnes (4 naktis) 

• brokastis naktsmītnēs; 5 pusdienas un 4 vakariņas (trekinga laikā) 

• 5 dienu/4 nakšu Ciudad Perdida zudušās pilsētas trekinga programma  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa apskates objektos, kuri nav minēti programmā; dzērieni ēdienreižu laikā; pusdienas un vakariņas ārpus 

trekinga; dzeramnaudas vismaz 85 USD ceļojuma un trekinga laikā gidiem, šoferiem un apkalpojošajam personālam 

Ceļojumā jāņem līdzi: mugursoma, plānais guļammaiss vai palags, lukturītis (galvas), roku antibakt. līdzeklis, mitrās 

salvetes, mazā dušas želeja un šampūns, dvielis, stiprs pret-moskītu līdzeklis, galvassega vai cepure, pārgājienu apavi un 

zandeles, piepūšamais spilventiņš, rezerves baterijas, ūdens pudeles uzpildīšanai, trekinga nūjas un garās trekinga bikses! 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500  01.07. EUR 1400  15.09. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.07. pēc 01.07. pēc 15.09. 

zaudētā summa EUR 250  EUR 1200  visa summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  

LR pilsoņiem Kolumbijas vīzas nav nepieciešamas!  

LR nepilsoņus par vīzas kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam 5 mēn. iepriekš interesēties IMPRO birojā 

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

pasākumus pret malāriju. Pote pret dzelteno drudzi ir stingri rekomendējama. Savlaicīgi konsultējieties pie 

speciālistiem! Latvijas Infektoloģijas centra vakcinācijas kabinets- Rīga, Linezera iela 3, tālr. 67014560 

Grupas sapulce 03. novembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 
  

Uzmanību! Mainoties vietējo pārlidojumu grafikam, iespējamas nelielas izmaiņas programmā! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

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 

 


