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INDIJAS OKEĀNA ODISEJA – 

ATPŪTA TROPISKAJĀS 

SEIŠELU SALĀS 

 

  

 02.10. – 13.10. 12 dienas EUR 2895 

Relaksējošs ceļojums pa gleznainākajām Seišelu arhipelāga salām - vienu no pasaules ekskluzīvākajām 

atpūtas vietām. Seišelu salas – tropisks, granīta kalnu salu arhipelāgs ar vienām no pasaules skaistākajām 

pludmalēm. Ne velti CNN, Travel Magazine un National Geographic ierindojušas Seišelu salas pludmaļu 

ziņā pirmajā vietā pasaulē. Tās ir antīkā Gondvanas superkontineta drupačas, kas, atdaloties kontinentiem, 

izkaisītas Indijas okeānā un dīvainā veidā iestrēgušas kaut kur pa vidu. Pateicoties nemainīgajam klimatam 

daudzu miljonu gadu gaitā un salīdzinoši minimālajai cilvēka ietekmei, Seišelas ir vienīgais Zemes pleķītis 

mūsdienās, kur var vērot Gondvanas antīkā kontinenta veģetāciju, kas saglabājusies no dinozauru laikmeta.  

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 02.10. 

Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

• 17.30 pulcēšanās Rīgas lidostā 

• 19.45 – 22.40 lidojums Rīga – Stambula 

• 01.55 lidojums Stambula – Mahe (Seišelu salas)  
pirmdiena, 03.10. 

Istanbul – Mahe  

***+viesnīca Mahe salā 

• 11:00 ielidošana Mahe salā, Seišelu arhipelāgā 

• īss transfērs uz Berjaya Beau Vallon Bay Resort viesnīcu, kas atrodas Beau Vallon kūrortā 

• pēcpusdienā atpūta Beau Vallon līča pludmalē 

otrdiena, 04.10. 

Mahe island  

(Seychelles islands)    

 

 

 

 

 

 

 

 
***+viesnīca 

Berjaya Beau Vallon 

Bay, Mahe salā 

• ekskursija pa Mahe salu – lielāko no Seišelu salām, gan pēc teritorijas, gan iedzīvotāju skaita. 

Tropu lietusmežiem klāta granīta kalnu sala, kur granīta klintis izlien no okeāna un paceļas 

vairāku simtu metru augstumā 

• aktīva ekskursija uz Morne Seychelles nacionālo parku – botānikas dārgumu lādi ar daudziem, 

citur izmirušiem, endēmiskiem augiem, piemēram, Medūzu koku, no kuriem uz mūsu planētas 

palikuši tikai 50 eksemplāri. Parks ir izpleties pa arhipelāga lielāko un augstāko granīta kalnu 

masīvu un nosaukumu tam devis Seišelu augstākais kalns – 905 m augstais Morne Seychellois. 

Dosimies iekarot 497 m augsto Kopolia kalna virsotni (1,2 km gara taka, pēdējais posms stāvs 

- ~1,5 h augšup; 45 min lejā), no kuras saulainā dienā paveras pasakains skats pār nacionālo 

parku, galvaspilsētu Viktoriju un Svētās Annas jūras parku 

• Le Jardin du Roi garšvielu dārzs un Craft village – kreolu arhitektūras labākais paraugs 

arhipelāgā, kur senā plantatoru muižā savus labākos darbus izstāda vietējie amatnieki 

• īsa atpūta un pelde Fairyland Beach (Pasaku zemes pludmalē) - vienā no Mahes salas vislabāk 

glabātajiem noslēpumiem un skaistākajām pludmalēm arhipelāgā. Klusa, neskarta un pasakaina 

trešdiena, 05.10. 

ceturtdiena, 06.10. 

Mahe island   

 

 

 

***+viesnīca Berjaya 

Beau Vallon Bay 

• 2 brīvas dienas atpūtai pie palmu ieskautās Beau Vallon pludmales Indijas okeāna krastā - 

iespēja doties arī uz kādu citu no Mahes pludmalēm (ar sabiedrisko transportu vai taksometru) 

• par papildus samaksu: iespēja doties relaksējošā izbraucienā ar laivu uz koraļļu rifu ielenkto 

Saint Anne Marine park jūras nacionālo parku ar Moyenne salu, kura līdzās Galapagu salām 

ir viena no divām vietām pasaulē, kur savvaļā mājo lielie bruņurupuči, Aldabra Giant Tortoise - 

vēl viena Seišelu aizvēstures liecība, kur savvaļā izdzīvojuši šie lielie un lēnie dinozauru laikmeta 

mantinieki. Tūres laikā arī peldēsim un snorkelēsim, jo St Anne jūras parks ir viena no labākajām 

vietām arhipelāgā, kur nodoties zemūdens pasaules baudīšanai (no 125 EUR, ar pusdienām) 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 07.10. 

Mahe – Praslin 
island – La Digue 

island – Mahe 

 

 

 

 

 

 

 

 

***+viesnīca 

Berjaya Beau Vallon 

Bay, Mahe salā 

• gara dienas ekskursija uz skaistajām Praslin un La Digue salām (ar ātrgaitas prāmjiem-

katamarāniem Mahe - Praslin - Mahe (1 h 10 min) un Praslin - La Digue - Praslin (20 min)): 

• Praslin – otra lielākā Seišelu sala, kas izslavēta ar pludmalēm un aizvēsturiskiem lietusmežiem: 

Valle de Mai – aizvēsturisks palmu mežs, kurā mīt daudz putnu, ķirzaku un hameleonu, tai 

skaitā Seišelu Melnais papagailis un Zilais balodis. Savulaik Darvina teorijas skeptiķi uzskatīja, 

ka tieši Mai ielejā atrodas Bībeles Ēdenes dārzs, bet gigantiskā Coco de Mer palma ar līdz pat 

42 kg smagajiem, sieviešu vidukļa formai līdzīgajiem riekstiem tika noturēta par Zinību koku. 

Palmas ar diviem dzimumiem, staigājošās palmas... te būs par ko pabrīnīties! Praslin salā arī 

piestāsim Anse Volbert (Anse Cote d’Or) vai Anse Lazio pludmalē – kuras regulāri ieņem 

vadošās pozīcijas Seišelu arhipelāga skaistāko smilšu pleķīšu sarakstos.  

• klusā un harmoniskā La Digue sala – vieta, kur atrodas, iespējams, planētas skaistākā pludmale! 

Seišelu ikona un visfotografētākā pludmale uz planētas – masīvo granīta bluķu ieskautā Anse 

Source d'Argent! Kas gan var būt skaistāks par šo! Pa ceļam, blakus senajai Seišelu prezidenta 

vasaras rezidencei pieturēsim Kopras ražotnē, kur no kokosriekstu mizām tiek iegūta kokosa 

eļļa, kam ir ļoti veselīga iedarbība uz ādu un matiem, kā arī vietējie pat ārstē ar to galvassāpes. 

sestdiena, 08.10. 

otrdiena, 11.10. 

Mahe island   

 

 

***+viesnīca Berjaya 
Beau Vallon Bay 

• 4 brīvas dienas atpūtai pie palmu ieskautās Beau Vallon pludmales Indijas okeāna krastā, 

Seišelu salās - iespēja doties arī uz kādu citu no Mahes pludmalēm, piemēram, uz Anse Louis 

vai Anse Intendance (ar sabiedrisko transportu vai taksometru - papildus) 

• par papildus samaksu iespēja doties ekskursijās: 1.) vieglā dabas pārgājienā gar neskarto Morne 

Seychelles nacionālo parka ziemeļu piekrasti uz nomaļo Anse Major pludmali (no 20 EUR)     

2.) ~6 h džipu ekskursija pa Mahes bezceļiem apmeklējot neskartus salas nostūrus un skatu 

punktus (no 75 EUR) 

trešdiena, 12.10. 

Mahe island – Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 
nakts lidmašīnā 

• brīva pirmā diena daļa atpūtai 

• pēcpusdienā ekskursija pa Seišelu galvaspilsētu Viktoriju – krāsainais Hindu templis, eiropiešu 

koloniālā perioda celtnes, Indijas okeāna Big Bens un garšvielu, tropu augļu un jūras veltēm 

bagātais Sir Selwyn Clarke tirgus 

• vairāk kā 100 gadus senais Seišelu Botāniskais dārzs – šajos skaistajos dārzos varēsim iepazīt 

slaveno Coco de Mer palmu un tās dīvainos riekstus, kā arī citus arhipelāga neparastos floras 

pārstāvjus. Te varēsim vērot arī augļu sikspārņu koloniju, dažādus putnus un unikālos, pat 150 

gadus vecos Aldabra Giant Tortoise, kas izdzīvojuši kopš dinozauru laikmeta 

• brīvs laika brīdis Viktorijā - vakariņām vai pēdējiem suvenīriem  

• agrā vakarā transfērs uz lidostu 

• 21.40 lidojums Mahe – Stambula 

ceturtdiena, 13.10. 

Istanbul – Rīga 
• 04:20 ielidošana Stambulā 

• 16.00 – 18.50 lidojums Stambula – Rīga   

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcās (pēc izvēles vai tad, ja nav, ar ko dalīt divvietīgu) – EUR 750 

 

 

 

 

 



Ceļazīmes cenā ietilpst 
- lidojumi Rīga – Mahe – Rīga (caur Stambulu, ekonomiskā klase, 2 x 23 kg 

nododamā bagāža, ēdināšana); lidostu nodokļi 

- katamarāni/prāmji uz Praslin un La Digue salām  

- transporta pakalpojumi (tūristu autobuss) ceļojuma laikā 

- aprakstā minētās ekskursijas un ieejas maksas apskates objektos 

- naktsmītnes (9 naktis): 3*+ viesnīca Berjaya Beau Vallon Bay Mahe salā, 

divvietīgie numuri ar WC/dušu; 9 brokastis un 9 vakariņas (viesnīcā) 

- veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

- IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi ceļojuma laikā 

- vietējā gida pakalpojumi ekskursiju laikā 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
- personīgie izdevumi; Covid-19 testi ja tādi būs nepieciešami;  

- sabiedriskais transports vai taksis uz Mahes pludmalēm brīvajā laikā 

- papildu ekskursijas un ieejas maksas objektos, kuri nav minēti programmā 

- pusdienas; dzērieni vakariņu laikā 

- dzeramnauda šoferiem un apkalpojošajam personālam (vismaz 25 EUR) 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Latvijas Republikas pilsoņiem vīza uz Seišelu salām nav nepieciešama: 

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

ar vismaz 2 brīvām lapaspuses pie atzīmes Vīzas 

• papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas 

apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija; ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli apstiprināta viena 

vecāka atļauja vai notariāli apstiprināta tās kopija. 

• LR nepilsoņus par Seišelu vīzas kārtošanu un izmaksām lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO birojā pirms ceļojuma! 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 20.05. EUR 1300 02.08. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 

Grupas sapulce 20. 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. 

Mainoties lidojumu grafikam vai vietējo kuģīšu sarakstam, 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 

 

atteikšanās datums līdz 20.05. pēc 20.05. pēc 02.08. 

zaudētā summa EUR 250 EUR 1100 visa summa 


