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ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA  
AR IELŪKOŠANOS  

ČĪLĒ UN URUGVAJĀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.02. – 07.03. 14 dienas EUR 4095 

Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 15. novembrim! 

IESPĒJA DOTIES TŪRĒ UZ URUGVAJU PAR PAPILDUS SAMAKSU (~110 USD) 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 22.02. 

  Rīga – Paris  – Buenos Aires      

***viesnīca Buenosairesā 

• 05.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07.20 – 09.10 lidojums Rīga – Parīze (Air Baltic) 

• 10.40 – 20.25 lidojums Parīze – Buenosairesa (Air France) 

ceturtdiena, 23.02.       B, V 

Buenos Aires 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Buenosairesā 

• Par Dienvidamerikas Parīzes dēvētā Buenosairesa - internacionāla megapilsēta, kurā dzīvo 

11 miljoni cilvēku. Te vērosim interesantākos tās rajonus – Santelmo, kura restaurētajos 

koloniālā laikmeta namos dzīvo un strādā mākslinieki, Laboku ar El Caminito, kura raibi 

apgleznotās no koka un skārda būvētās mājas kalpo par dabiskām dekorācijām svētkiem un 

tango sarīkojumiem, un ekskluzīvo Rekoletas rajonu un kapsētu, kurā apglabātas daudzas 

Argentīniešu elites paaudzes, arī Evita Perona. Noslēgsim tūri ar pilsētas centru - Maiju 

laukums, kurā dominē prezidenta rezidence un rātsnams; katedrāle, kurā atdusas brīvības 

tēvs Martins; Teatro Colon opernams un platākais bulvāris pasaulē - 9. Jūlija Avēnija 

• vēlā pēcpusdienā brīvais laiks Buenosairesā 

piektdiena, 24.02.        B, V  

Buenos Aires – El Calafate 

 

 

***viesnīca Kalafatē  

• lidojums Buenosairesa – El Kalafate 

• Patagonija – mežonīgākais un vilinošākais Argentīnas reģions, kurš plešas uz dienvidiem 

no Kolorado upes līdz pat Ugunszemei. Andu kalnu majestātiskums, plašās prērijas un 

ledāji veido elpu aizraujošas ainavas, par kurām jūsmo daudzi ceļotāji 

• brīvs laiks Kalafatē – pilsētiņa Argentīnas ezera krastā; vārti uz Ledāju nacionālo parku 

sestdiena, 25.02.  B, Pp, V 
Calafate – Chile –  Calafate 

 

***viesnīca Kalafatē 

• gara dienas ekskursija uz Torres del Paine nacionālo parku ČĪLĒ – slavenāko Čīles 

pastkarti. Andu kalnu masīvs ieskauj skaistus ūdenskritumus, kalnu ezeriņus, ledājus un 

leduskritumus, 1978. gadā iekļauts UNESCO Pasaules biosfēras rezervātu sarakstā. Ja Čīles 

robeža joprojām būs slēgta, tad vietā tiks piedāvāta tūre uz līdzīgo Fitz Roy grēdu (Chalten) 

svētdiena, 26.02.        B, V 

El Calafate – Perito Moreno 

–  Buenos Aires 
 

 

***viesnīca Buenosairesā 

• Ledāju nacionālā parks un tā slavenākais peldošais milzenis Perito Moreno – grandioza 

ledus siena, kas slejas 50 m augstumā virs ūdens līmeņa. Ledājs ir iekļauts UNESCO 

pasaules dabas aizsargājamo objektu sarakstā, jo tas ir tikai viens no diviem ledājiem 

pasaule, kurš nevis sarūk, bet turpina augt. Izstaigāsim dažādus skatu punktus un tiltiņus 

gar ledus sienu, un dosimies izbraucienā ar kuģīti Safari Nautico tūrē (~1 h) 

• lidojums El Kalafate – Buenosairesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 27.02.           B 

Buenos Aires – Colonia del 
Sacramento – Buenos Aires 

 

***viesnīca Buenosairesā 

• brīva diena Buenosairesā individuālai pilsētas apskatei. Par papildus samaksu (~110 

USD) ekskursija ar kuģīti un grupas vadītāju uz UNESCO sarakstā iekļauto URUGVAJAS 

pilsētiņu Colonia del Sacramento. Šī mazā, Urugvajas koloniālās arhitektūras pērle ir 

iemantojusi iesauku Urugvajas Havana, jo tās vecpilsētas ieliņās gozējas antīki autiņi. 

• vakarā par papildus samaksu iespēja doties vakariņās ar tango uzvedumu vietējā kabarē 

otrdiena, 28.02.          B, V  

Buenos Aires – Foz do 
Iguacu    

****viesnīca Foz do Iguacu 

pilsētiņā  

• lidojums Buenosairesa – Iguasu 

• Igvasu ūdenskritumi no Argentīnas puses. Pastaiga pa nacionālā parka takām ļauj 

baudīt lieliskus skatus un sagādā neaizmirstamas atmiņas. Igvasu panorāmu 2,7km 

paltumā veido aptuveni 275 lielāki un mazāki ūdenskritumi, pēc to apskates ASV 

pirmā lēdija E.Rūzvelta tik noteikusi: „ Ak, nabaga Niagāra”.   

trešdiena, 01.03.        B, V 

Foz do Iguacu    
 

 
 

 

****viesnīca Foz do Iguacu 
pilsētiņā 

• Putnu parks – tuvumā vērosim retus un košus subtropu putnus, te redzamas arī 

anakondas, aligatori, tauriņi un citi šīs klimata joslas iemītnieki.   

• Igvasu ūdenskrituma apskate no Brazīlijas puses. Uz Brazīlijas, Argentīnas un 

Paragvajas robežas atrodas 4000 m platais Igvasu ūdenskritums, kurā ūdens pa vertikālām 

bazalta kāplēm krīt 80 m dziļajā Sātanā rīklē. Tā varenība divarpus reizes pārsniedz slaveno 

Niagaras ūdenskritumu. Skatu terases sniedz elpu aizraujošus skatus, tiltiņi un takas aizved 

līdz pašam ūdenksritumam. Par papildus samaksu iespēja lidot ar helikopteri pār Igvasu 

ūdenskritumiem (10 min;~140 USD) vai Latīņamerikas kultūras šovs (~50 USD)    

ceturtdiena, 02.03.         B,V 

Foz do Iguacu – Riodežaneiro    

 

 

****viesnīca Riodežaneiro 

• transfērs uz lidostu; lidojums Iguasu – Riodežaneiro   

• transfērs uz viesnīcu un pēcpusdienā brīvais laiks Riodežaneiro - atpūta leģendārajā 

Kopakabanas vai Ipanemas pludmalē. Riodežaneiro - Žilbinoša metropole; karnevāls ir 

tikai grandiozā uguņojošā un bezprātīgā dzīvesprieka kulminācija. Deja, pludmale, saule un 

nakts dzīve ir Riodežaneiro gandrīz sešu miljonu iedzīvotāju dzīves eliksīrs 

piektdiena, 03.03.      B,V 

Riodežaneiro    

 
 

 

 

 

****viesnīca Riodežaneiro 

• koloniālās Rio apskate – pastaiga pa Rio vecpilsētas šaurajām, bruģētajām ieliņām, 

apskatot Praca XV laukumu, Candelaria baznīcu un seno katedrāli. 20.gs.sākumā Rio bija 

pasaules nozīmes metropole, kas arhitektūras un stila ziņā sacentās ar Eiropas pilsētām 

• Sambadrome – slavenā Rio karnvāla mājvieta (no ārpuses) 

• Korkovado kalns un Kristus Pestītāja skulptūra – viens no Riodežaneiro pilsētas 

simboliem. Šī 40 m augstā figūra stāv izpletusi rokas uz vairāk nekā 700 m augstās klints.  

• brauciens ar funikulieri uz Cukura Platmali – kalns, no kura paveras fantastisks skats uz 

Rio un Guanabaras līci.   

sestdiena, 04.03.     B,V 

Riodežaneiro – Paraty 
 

 

koloniālā stila viesnīca 

Pousada do Principe Paratī 

• pārbrauciens uz Costa Verde un Parati koloniālo pilsētiņu (~5 st.) 

• pēcpusdienā brīvais laiks Paraty - atputai, suvenīriem vai individuālai koloniālās pilsētiņas 

iepazīšanai 

• par papildus samaksu: izbrauciens uz vienu no idilliskākajām Brazīlijas pludmalēm 

Trindadu. Patiesībā tā nav viena pludmale, bet gan vesela smilšu pleķīšu ķēde, kas 

iespiedusies starp okeānu un džungļiem klātiem kalniem (~5h ekskursija ~45 USD) 

svētdiena, 05.03.        B, P 

Paraty – Costa Verde – 

Paraty 

koloniālā stila viesnīca 

Pousada do Principe Paratī 

• atpūtas kruīzs ar vietējo kuģīti Costa Verde apkārtnes ūdeņos, piestājot tropiskās salās un 

pludmalēs – peldes un atpūta. Gleznainā Costa Verde jeb Zaļais krasts – salu un 

pludmaļu simfonija, kas paslēpusies starp veģetācijas klātiem kalniem un klintīm. 

• pastaiga pa Paraty vecpilsētu – vienu no vissimpātiskākajām Brazīlijas koloniālajām 

pilsētiņām, kas paisuma laikā, aplūstot ielām, pārtop par tādu kā Brazīlijas Venēciju.  

pirmdiena, 06.03.           B 

Paraty – Sao Paulo – Paris 

 

nakts lidmašīnā 

• izrakstīšanās no viesnīcas un ap 07:00/08:00 dodamies garā 

pārbraucienā uz Sanpaulu lidostu (5-6 h)  

• 16.35 lidojums Sanpaulu – Parīze 

otrdiena, 07.03. 

Paris  – Rīga    
• 08.05 ielidošana Parīzē 

• 10.00 - 13.45 lidojums Parīze – Rīga  

•  



 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 650 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Parīze – Buenosairesa un Sanpaulu – Parīze – Rīga 

(ekonomiskā klase; 23 kg nododamā bagāža; ēdināšana tālajos reisos)  

• 4 aprakstā norādītie Argentīnas un Brazīlijas iekšējie pārlidojumi 

• lidostas nodokļi; tūristu autobuss ceļojuma laikā;  

• **** un ***viesnīcas; tūristu klases viesnīca Paratī (kopā 11 naktis) 

divvietīgos numuros ar dušu/WC; ar brokastīm viesnīcās 

• 2 pusdienas un 9 vakariņas saskaņā ar programmu (B – brokastis, 

P– pusdienas (Pp - piknika), V – vakariņas);  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi un vietējo gidu pakalpojumi  

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi, dzērieni pusdienās un vakariņās, Covid-19 testi 

• dzeramnauda šoferiem un apkalpojošajam personālam, ~75 USD 

• ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti programmā vai 

minēti kā papildus; kuģītis uz Sakramento, Urugvajā (~110 USD) 
 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800 līdz 20.09. EUR 1800 līdz 20.12. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 20.09. pēc 20.09. pēc 20.12. 

zaudētā summa EUR 400 EUR 1700 visa summa 
 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  

• LR nepilsoņus un citu valstu pilsoņus par nepieciešamajiem 

dokumentiem, vīzas kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam 

savlaicīgi interesēties IMPRO birojos  

Vakcinācija un potes         
Pasaules veselības organizācija WHO iesaka potēties pret hepatītu 

A, B, dzelteno drudzi un difteriju, kā arī veikt profilakses 

pasākumus pret malāriju. Papildus informācija: Latvijas 

Infektoloģijas centrā, Linezera ielā 3, Rīga; tālr. 67014560 

Grupas sapulce  
08. februārī 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 vietējo 

pārlidojumu grafikam, iespējamas nelielas izmaiņas programmā!  

Ja Čīles robeža joprojām būs slēgta, tad Torres del Paine vietā tiks 

piedāvāta tūre uz El Chalten (Fitz Roy grēdu) ar līdzīgām ainavām!  
   

 

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 

 


