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MEKSIKAS GRAND TOUR – 
NO MARIAČI ZEMES DABAS PASTKARTĒM 

LĪDZ CENTRĀLAMERIKAS DIŽĀKAJĀM 

CIVILIZĀCIJĀM 
 

  

 12.11. – 26.11. 15 dienas EUR 2995 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 12.11.  

Rīga – Stambula  

nakts lidmašīnā 

• 17.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 18.55 – 22.55 lidojums Rīga – Stambula 

• 02.30 lidojums Stambula – Mehiko 

svētdiena, 13.11.  

Stambula – Mehiko 

 

 
***+viesnīca Mehiko 

• 08.15 ierašanās Mehiko. Turpinam ar pusdienas ekskursiju pa Mehiko vēsturisko centru: 

• Zokalo – pilsētas sirds un vieta, kur sāka veidoties Mehiko. Lieliska arheoloģijas ansambļa ieskautā 

laukuma plašā panorāma padara to par vienu no skaistākajiem antīkajiem laukumiem pasaulē. Katedrāle 

laukuma centrā, kas būvēta uz acteku tempļa pamatiem, dienu no dienas pamazām grimst… 

• pēcpusdienā atpūta viesnīcā, vakarā iesakam doties uz Garibaldi laukumu ar tavernām, restorāniem, 

diskotēkām, pulqueirias (bāri, kuros piedāvā pulque, agaves dzērienu) un mariači 

pirmdiena, 14.11.  

Mehiko –  

Teotihuacan –  

Prismas Basalticos - 

Huasca de Ocampo  

 

 

 

 

tūristu klases viesnīca 

senā, muižas 

kompleksā 

• Teotivakāna – viena no visvairāk pieminētajām arheoloģijas vietām Mehiko tuvumā. Grandiozās 

Mēness un Saules (trešā lielākā pasaulē) piramīdas ir liecības par tautu, kas šeit izveidoja ievērojamu 

reliģijas rituālo centru, bet nav zināmi visi kad un kāpēc šī kultūra izzuda… 

• Gvadelupes baznīca, kas būvēta modernā stilā, aizvieto agrāko 17. gs. būvēto celtni. Vecās ēkas 

iegrimšanas process nav apturams. Jūtas pret Svēto Gvadelupes jaunavu katram meksikānim ir īpašas, 

vismaz reizi mūžā katra meksikāņu ģimene cenšas apciemot šo svētvietu. Baznīca atvērta katru dienu un 

dievkalpojumi norit ik pēc stundas 

• brauciens uz Huasca de Ocampo pilsētiņu (130 km, ~2,5 h), kurā slēpjas bazalta kanjons un haciendas 

• neparastais, leģendārā vācu pētnieka Aleksandra fon Humbolta apjūsmotais bazalta stabu kanjons –

Basaltic Prisms of Hidalgo – viens no Meksikas dabas brīnumiem 

• vakarā 16.gadsimtā celtā Hacienda Santa Maria Regla, kas ir ne tikai Reglas grāfa rezidence, bet arī 

vēsturisks dārgmetālu attīrīšanas un kausēšanas komplekss. No tuvējām raktuvēm tīradņi tika vesti uz 

muižu, kur tie pārtapa zelta un sudraba stieņos, vairojot grāfa - 18. gs bagātākā cilvēka bagātību 

otrdiena, 15.11.  

Huasca de Ocampo – 

El Tajin – Veracruz 

 

 
 

 ***viesnīca Verakruzā 

•  pārbrauciens uz El Tajin (200 km, ~4,5 h) 

•  viens no lieliskākajiem piramīdu kompleksiem Meksikā – klasiskās Verakruzas civilizācijas (totonaku) 

galvaspilsēta El Tajin. El Tajin lepnums un unikālā iezīme ir nišas jeb lodziņi tempļu sienās – nekas tāds 

nav raksturīgs nevienai citai senajai civilizācijai Ziemeļmeksikas kontinentā 

• Los Voladores lidojošie vīri – antīks totonaku civilizācijas rituāls, kas radies El Tajin senpilsētā      

(rituālu katru dienu par ziedojumiem (~2-3 USD/ personai) izrāda vietējā aktīvistu grupa. Šī pasākuma 

norisi nevar garantēt, jo tā ir tolteku grupas pašiniciatīva, taču parasti to izrāda 2-3 reizes dienā) 

• pārbrauciens uz Verakruzu (250 km, ~4,5 h) 

trešdiena, 16.11.  

   Veracruz – Salto de 

Eyipantla – Catemaco 

 

 

***viesnīca Katemako 

ezera apkārtnē 

• īsa Verakruzas centra apskate – pirmā pilsēta Ziemeļamerikas kontinentā, kuru 1519. g. dibināja 

konkistadors un Acteku impērijas iekarotājs Ernans Kortess 

• pārbrauciens līdz Katemako ezeram (215 km, ~4,5 h), pa ceļam Tlacotalpan un Salto de Eyipantla 

• īsa pietura Tlacotalpan – UNESCO sarakstā iekļautā koloniālā laikmeta vecpilsēta ar krāsainiem namiem 

• 50 m augstais un 40 m platais Salto de Eyipantla ūdenskritums, kurš pasaules slavu ieguva pēc Mela 

Gibsona kulta filmas Apokalipto iznākšanas. Pa ceļam pietura pie 40 tonnas smagās La Cobata – lielākās 

no Olmeku kultūras milzīgajām akmens galvām, ar ko tik ļoti izcēlās šī vecākā Meksikas civilizācija 

ceturtdiena, 17.11.  

Catemaco – Sumidero 

***viesnīca Sumidero 

kanjona apkārtnē 

• vulkānu izveidotais un apdzisušu uguns kalnu ieskautais Catemaco ezers. Šeit apmeklēsim Nanciyaga 

ekoloģisko parku, kur tropu džungļos var iepazīt tuvāk seno Olmeku kultūru, kas apdzīvoja šo reģionu 

pirms 3200 gadiem, un dosimies īsā tūrē ar laiviņu uz Pērtiķu salu, kur mitinās plaša makaku populācija 

• garš pārbrauciens līdz Chiapa del Corzo pie Sumidero kanjona (400 km, ~6-7 h) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 18.11.  

Sumidero – San  

Cristobal Las Casas 

 

 

 

****viesnīca 

Sankristobalā 

• Sumidero kanjons – ekskursija ar motorlaivu 1000 metru dziļā kanjonā, sava veida biorezervātā, kur 

tūristus vēro eksotiskas putnu sugas, pērtiķīši un krokodili. Senas teiksmas vēsta par indiāņu lepnumu, 

kas neļāva tiem padoties spāņu rokās, izvēloties labāk nāvi, nolecot no kraujas dziļajā aizā. 

• brauciens līdz San Cristobal de Las Casas (60 km, ~1 h) 

• San Juan Chamula un tās baznīca, kurā reiz pabijuši, diez vai to jelkad aizmirsīsiet.  

Redzēsiet, kā dzīvo Tzotzil grupas indiāņi un savdabīgo veidu, kā viņi pielūdz kristiešu Dievu. 

• San Cristobal de Las Casas – Čiapas štata galvaspilsēta atrodas aptuveni 2200 m v.j.l., un tā lepojas ar 

amatnieku tirdziņu, katedrāli un centrālo laukumu, no kurienes var vērot laisko apkārtnes dzīvi.  

sestdiena, 19.11.  

San Cristobal – Agua 

Azul – Palenque 

 

***+viesnīca pie 

Palenkes 

• pārbrauciens caur tropiskiem džungļiem līdz Palenkei (225 km, ~6 h), pa ceļam Agua Azul kaskādes 

• Agua Azul ūdenskritumi – te būs iespēja apmeklēt iespaidīgās Agua Azul kaskādes un krāces, kā arī 

nopeldēties tirkīzzilajā ūdenī 

• Palenke – dziļos tropiskajos lietus mežos atrodas bagātīgi un smalki arhitektūras šedevri. Šī varbūt ir 

viena no savdabīgākajām arheoloģijas vietām Meksikā. Jums būs iespēja iepazīt tempļu ēkas un nodoties 

meditācijai to virsotnēs. 

svētdiena, 20.11.  

Palenque – Becan  

***viesnīca pie Bekanas 

• pārbrauciens uz džungļiem klāto seno maiju pasaules sirdi Jukatanas pussalā (360 km, ~5-6 h) 

• Becan – maiju civilizācijas senpilsēta, kuru džungļi pārņēmuši savā varā. Tās augsto statusu apliecina 

fakts, ka Bekana bija vienīgā maiju pilsēta, kas bija tik labi nocietināta – gan ar muri, gan aizsargrāvi 

pirmdiena, 21.11.  

Becan – Calakmul – 

Becan 

***viesnīca pie Bekanas 

• brauciens caur džungļiem uz vareno Kalakmulu Meksikas-Gvatemalas pierobežā (110 km, ~2,5 h) 

• lietusmežu pārņemtā un dziļos tropu mežos noslēptā, antīkā maiju lielpilsēta Kalakmula (Calakmul) – 

tagad šeit klejo meža dzīvnieki, tās masīvās piramīdas spraucas laukā pār biezo džungļu segu, bet savulaik 

tā bija visa reģiona galvaspilsēta un galvenā sancense varenajai Tikalai par ietekmi un varu maiju pasaulē 

otrdiena, 22.11.  

Chicanna - Chichen Itza 

 

***viesnīca Čičenicā 

• lietusmežu ieskautā Kohunlich – Klasiskā maiju perioda senpilsēta, tās spožākā zvaigzne ir unikālais 

Masku templis, kura sienas klāj 3 m lielas, akmenī veidotas Saules dieva maskas. Ŗīta stundās skaļie 

bļauru saucieni šai vietai piedod īpašu, noslēpumainu gaisotni! 

• garš pārbrauciens līdz Čicenicai (360 km, ~5-6 h) 

trešdiena, 23.11.  

Chichen Itza – Playa 

Carmen (Meksikas 

Rivjēra) 

 

All Inclusive **** 

viesnīca Meksikas 

Rivjērā (Playa Carmen) 

• Čičenica – viens no lieliskākajiem maiju kultūras arhitektūras ansambļiem Jukatānas pussalā. Maiju 

priesteri šo garīgo ceremoniju un rituālu centru būvējuši, balstoties uz izcilām zināšanām ne tikai 

celtniecībā, bet arī matemātikā un astronomijā. Par to liecina īpašie piramīdu izmēri, pakāpienu skaits un 

novietojums pret noteiktu debess pusi. 

• veldzējoša pelde kopā ar zivīm maģiskajā Ikil Cenotes alā-pazemes ezerā 

• brauciens uz Meksikas Rivjēru, viesnīcu pie Playa Carmen kūrorpilsētiņas (200 km, 3 stundas) 

• pa ceļam apskatīsim 2 skaistas alas ar pazemes baseiniem – Xkekek un Samula cenotes – brīnumainās 

Jukatanas pussalas un maiju pasaules Aīda valstības (ja vēlme peldēties tad papildus oblitāta vestes noma) 

ceturtdiena, 24.11. 

Playa Carmen  

All Inclusive **** 

viesnīca Meksikas 

Rivjērā (Playa Carmen) 

• brīva diena atpūtai pie jūras VAI par papildu maksu iespēja doties ekskursijā uz maiju seno pilsētu 

Tulumu okeāna krastā vai X’Caret dabas parku. X’Caret – ekoloģisks, arheoloģisks un kultūras 

komplekss ar atrakciju un atpūtas iespējām. Dienas gaitā varēsiet iepazīt tropu putnus, augus, dzīvniekus, 

peldēt pazemes upēs, doties iepazīt zemūdens krāsaino pasauli. Par papildu samaksu būs iespēja peldēties 

un spēlēties ar delfīniem. Saulrieta laikā tiek piedāvāts grandiozs šovs par Meksikas vēsturi un kultūru 

piektdiena, 25.11.  

Kankuna – Stambula 

nakts lidmašīnā 

•  transfērs uz Kankunas lidostu 

•  14.25 lidojums Kankūna – Stambula 

sestdiena, 26.11. 

Stambula – Rīga  
• 10.10 ierašanās Stambulā 

• 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 595  

Ceļazīmes cenā ietilpst 
Lidojums Rīga – Mehiko un Kankuna – Rīga (ar pārsēšanos, ekonomiskā klase, 30 kg nododamā bagāža, ēdināšana); lidostu 

nodokļi; tūristu autobuss ceļojuma laikā;  naktsmītnes pēc apraksta (12 naktis): ****, ***+ un ***viesnīcas ar brokastīm un 

**** viesnīca Maiju Rivjērā ar brokastīm, pusdienām, vakariņām (All Inclusive), divvietīgos numuros ar WC/dušu; 

ekskursiju dienās, katru dienu pusdienas VAI vakariņas (izņemot lidojuma dienas); ieejas maksa ceļojuma programmā 

minētajos apskates objektos; grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

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

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

Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~75 USD  

apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Meksikā! 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500  līdz 25.06. EUR 1400 līdz 11.09. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanas datums līdz 25.06. pēc 25.06. pēc 11.09. 

zaudētā summa EUR 250  EUR 1100  visa summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 

6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. 

• nepilngadīgajiem nepieciešama pase, kā arī dzimšanas apliecība vai 

notariāli apstiprināta tās kopija un, ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi, 

notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja 

• nepilsoņiem interesēties IMPRO birojā par vīzas kārtošanu vismaz 100 dienas pirms ceļojuma! 

 

Potes          

Pasaules Veselības organizācija WHO iesaka 

potēties pret hepatītu A, B, difteriju un vēdertīfu, 

kā arī veikt profilakses pasākumus pret malāriju. 

Detlizētāka informācija: Latvijas Infektoloģijas 

centra vakcinācijas kabinets - Rīga, Linezera iela 

3, tālr. 67014560 

Grupas sapulce 

25. oktobrī 18.30 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 

 


