
 

 
 
 

2023  

RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA- 

SENEGĀLA UN GAMBIJA 

 

 
  

 24.01. – 06.02. 14 dienas EUR 2575 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 24.01. 

Rīga – Istanbul 

nakts lidmašīnā 

• 16.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 18.55 – 22.55 lidojums Rīga – Stambula 

• 01.45 lidojums Stambula – Dakāra 

trešdiena, 25.01. 

Istanbul – Dakar 

 

 

 

 
***viesnīca Dakāras 

apkārtnē 

• 06.30 ielidošana Dakārā (Senegālā), transfērs uz Dakāras centru (60 km) 

• Senegālas galvaspilsēta Dakāra, kuru raksturo franču koloniālās ēras ēkas, marokāņu stilā būvētā 

Lielā mošeja, kolorītā Soumbedione zvejnieku osta ar tirdziņu un 49 m augstais, bronzā lietais 

Āfrikas Renesanses piemineklis, no kura paveras lielisks skats uz pilsētu 

• par papildu maksu (ja rezervāts būs atkal atvērts un okeāns mierīgs) iespēja doties izbraucienā 

ar laivu apkārt Ile de Madelaine salai (40 EUR) – vulkāniskam salu arhipelāgam ar iespaidīgām 

bazalta klintīm un akmens arku. Alternatīva – Noflaye dabas parks, kur mīt lielie bruņurupuči 

• vēlā pēcpusdienā reģistrēšanās viesnīcā un atpūta 

ceturtdiena, 26.01. 

Dakar – Ile de Goree 

– Lac Rose 
 

 

 

 

 

 
tradicionāla tūristu 

klases viesnīca Chez 

Selim pie Rozā ezera 

• no rīta ekskursija uz UNESCO mantojuma sarakstā iekļauto Ile de Goree salu, kas  no 15.-19. gs. 

bija galvenais vergu tirdzniecības centrs Rietumāfrikā. Vairākus gadsimtus portugāļi, holandieši, 

angļi un franči cīnījušies par iespēju kontrolēt Goree salu, no kuras tika diriģēta vergu plūsma uz 

Ameriku. Dosimies pastaigā pa koloniālo vecpilsētu, kur pie krāsainajiem namiem aug palmas un 

zied bugenvillijas, apmeklēsim apaļo Fort d’Estrees cietokni un iepazīsim Āfrikas vēstures 

tumšāko lapaspusi bēdīgi slavenajā Vergu mājā 

• īss pārbrauciens uz Lac Rose (40 km) 

• pēcpusdienā unikālais rozā nokrāsas sālsezers Lac Rose – vieta, kur senāk finišēja slavenais 

Parīze–Dakāra rallijs. Ezera interesanto ūdens nokrāsu, no rozā līdz oranži-sarkanai, veido sāls 

un Dunaliena salina baktēriju daudzums, bet to ietekmē arī laika apstākļi – visintensīvākie sārtie 

toņi šeit paveras vējainās un saulainās dienās. Lac Rose ir arī viena no sāļākajām ūdenstilpnēm 

uz Zemes, kur līdzīgi kā Nāves jūrā, dreifējot uz muguras, var laiski lasīt avīzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 27.01. 

Lac Rose – Reserve 
de Bandia – Lompoul 

Desert 

 

 
nakts tuksnesī 

tradicionālās 

mauritāņu teltīs 

apmetnē  

Ecolodge de Lompoul 

• brauciens uz Bandia rezervātu (64 km) 

• safari brauciens Reserve de Bandia rezervātā – degunradžu, žirafu, antilopju, krokodilu, 

pērtiķu, zebru, kārpu cūku un citu Āfrikas dzīvnieku fotomedības ar baobabiem bagātajā dabas 

parkā, kur dzīvnieki pārvietoti galvenokārt no nomaļajiem Senegālas austrumiem, lai tos vieglāk 

pasargātu no malu medniekiem. 3500 ha lielais Bandia rezervāts, protams, nav nekāds serengeti, 

bet šis savannas tipa mežs, kurā dominē akāciju koki un pa kādai baobabu birzij, sniedz labas foto 

iespējas un ieskatu Āfrikas safari pasaulē 

• pārbrauciens uz Lompoul tuksnesi (151 km) 

• no Sahāras atpūstais kāpu rajons Lompoul desert – nakšņošana tradicionālās mauritāņu teltīs, 

kamieļi kā burinieki burā pa smilšu jūras viļņiem, bet apkārtējā mini-tuksneša ainava ar oranžām 

kāpām veido skatu kā Sahāras fotoalbumā: ikvienam te iespējams sajusties kā Mauritānijā! 

sestdiena, 28.01. 

Lompoul Desert – 
Saint Louis 

 

 
tūristu klases viesnīca 

Diamarek Hotel 

Sentluisas apkārtnē 

pie Atlantijas okeāna 

• no rīta īsa izjāde ar kamieļiem pa Lompoul mini-tuksneša kāpām 

• pārbrauciens uz Sentluisu (140 km) 

• Sentluisas vecpilsēta (UNESCO) – labākais franču koloniālās arhitektūras paraugs Rietumāfrikā 

un savulaik viens no galvenajiem Āfrikas tirdzniecības centriem, plašās Franču Rietumāfrikas un 

vēlāk Mauritānijas galvaspilsēta, bet tagad – provinciāla Senegālas pilsētiņa, kas izvietojusies uz 

salas starp Atlantijas okeānu un Senegālas upi pašā Mauritānijas pierobežā. Izbrauciens ar zirgu 

karieti pa Sentluisas vecpilsētu, aplūkojot tās senās ēkas un ostu. Sentluisas simbols un tā laika 

inženierijas brīnums – 507 m garais Faidherbe Bridge –Gustava Eifeļa 19. gs. projektētais tilts, 

kas savieno Saint Louis pilsētu–salu ar kontinentu. 

svētdiena, 29.01. 

Saint Louis –  

Djoudj NP – Ferlo 

 

 
ļoti vienkārša, 

tradicionāla fulani 

būdiņu ekolodža 

Ecolode de Koba 

• pārbrauciens uz Djoudj nacionālo parku (65 km) 

• tūkstošiem pelikānu, flamingu un 400 dažādu citu putnu sugu apskate Djoudj nacionālajā parkā. 

Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem putnu rezervātiem pasaulē (UNESCO) izvietojies 

Senegālas upes iekšzemes deltā pie Mauritānijas robežas. Dosimies izbraucienā ar laivu uz 

Pelikānu lagūnu-salu, kur čum un mudž no dažādiem putniem, jo īpaši pelikāniem, kas brīžiem 

pat laižas pāri galvām (ieteicams binoklis!) 

• garš pārbrauciens uz Ferlo apvidu (200 km)  

• Ferlo – klasiska Sāhela pustuksneša ainava, pa kuru klejo fulani nomadu tauta ar saviem lopu 

ganāmpulkiem. Apmeklēsim vietējo fulani ciematu, lai iepazītu to askētisko dzīvesveidu. 

pirmdiena, 30.01. 

Ferlo – Touba – 

Palmarin 
 

 

tradicionāla tūristu 

klases ekolodža 

Ecolodge de Palmarin  

• garš pārbrauciens pa Sine-Saloum upju deltu (235 km), pa ceļam apskatot Toubas mošeju, 

kas ir viena no galvenajiem musulmaņu svētceļojumu centriem un skaistākajām mošejām 

Aizsahāras Āfrikā. Lielajai Toubas mošejai ir 7 minareti (tikpat cik svētnīcai Mekā), un 

augstākais no tiem slejas 87 m jeb divu Brīvības pieminekļu augstumā. Šīs mošejas būvniecībai 

līdzekļi netika taupīti – baltais un rozā marmors nāk no Itālijas un Portugāles, 300 paklāji no 

Ēģiptes, lustras no Turcijas, bet mākslinieki tika vesti no Marokas. 

• pirms saulrieta izbrauciens ar tradicionālo zirga pajūgu Palmarinas rezervātā, kur, ja paveiksies, 

varēsim vērot savvaļas hiēnas, kas ap krēslas laiku dodas meklēt, ko ielikt vēderā 

otrdiena, 31.01. 

Palmarin – Djiffer –
Sine-Saloum Delta – 

Toubacouta 

 

 
***viesnīca Keur 

Saloum pie Salumas 

deltas Toubakutā 

• ekskursija pa Sine-Saloum upju deltas rietumu daļu: apmeklēsim krāsainos sāls baseinus, 

kur serer cilts turpina antīkās baltā pulverīša iegūšanas tradīcijas, un Milžu baobabu 32 m 

apkārtmērā – milzīgie baobabu koki ir ne tikai Madagaskaras, bet arī Senegālas simbols  

• Sangomar – gara smilšu pussala, kas iestiepjas Atlantijas okeānā. Tās galā atrodas eksotiskais un 

kolorītais Djiffer zvejnieku ciems ar Senegālai tik raksturīgajām krāsainajām senegāliešu laivām. 

• Fadiouth – no jūras gliemju un austeru vākiem veidota sala un ciemats, kur pat ielas un māju 

sienas klāj visādu okeāna mošķu gliemežvāki. Uz Fadiouth salas brālīgi kopā sadzīvo musulmaņu 

un kristiešu komūnas, un blakus esošajā Kapsētas salā tie kopīgi atdusas. 

• pēcpusdienā pārbrauciens uz Toubacouta ciemu Saloum deltas austrumos (182 km) 



 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 01.02. 

Palmarin – Fathala 

Reserve – Toubacouta  

 
 

***viesnīca Keur 

Saloum pie Salumas 

deltas Toubakutā 

• īss brauciens uz Fathala rezervātu (20 km vienā virzienā) 

• rīta safari Fathala rezervātā – tas ir Bandia rezervātām līdzīgs dzīvnieku parks, kur Āfrikas 

faunas pārstāvji pārvietoti galvenokārt no Senegālas austrumu daļas, bet daži no Dienvidāfrikas. 

Fathala rezervāts ieņem nozīmīgu lomu pasaules lielāko antilopju – Rietumu dižantilopju 

(Western Giant Eland) – populācijas saglabāšanā, kas vēl nesen bija uz galējā izmiršanas sliekšņa 

• pastaiga ar lauvām rendžeru pavadībā – unikāla iespēja doties randiņā ar zvēru karaļiem, kas 

uzauguši Fathala rezervātā (piedalīties ļauts personām, kuru augums ir vismaz 1,5 m) 

• vēlā pēcpusdienā brauciens laivā pa Sine-Saloum upju deltas austrumu daļas kanālu 

labirintiem un lieliem mangrovju mūžamežiem, beigās vērojot brīvdabas putnu šovu 

ceturtdiena, 02.02. 

Toubacouta – Wassu 
– River Gambia NP – 

Georgetown 

 

 

 
ļoti vienkārša lodža 

pie Gambijas upes 

• agrā rītā īss transfērs uz Senegālas-Gambijas robežu, robežas šķērsošanas formalitātes 

• garš pārbrauciens uz Wassu akmens apļiem un Gambijas upes nacionālo parku (290 km) 

• par Gambijas Stounhendžu dēvētie Wassu Stone Circles – antīka vietējo virsaišu apbedījumu 

vieta ar 11 akmens megalītu apļiem, no kuriem augstākais sasniedz 2,5 m augstumu 

• ainavisks ~2 h ilgs izbrauciens ar laivu River Gambia nacionālajā parkā, kura laikā ir cerības 

Gambijas upē no attāluma vērot nīlzirgus un/vai krokodilus, bet pie trim Baboon Islands salām – 

šimpanzes un paviānus (ieteicams binoklis!). Lielajās Baboon Islands salās Gambijas upē īstenots 

ļoti veiksmīgs šimpanzu populācijas atjaunošanas projekts Gambijā, bet ceļotājiem te ir labākā 

iespēja Rietumāfrikā brīvā dabā vērot šos kautrīgos un grūti pamanāmos primātus. 

piektdiena, 03.02. 

Georgetown – Fort 

James Island – Banjul 
 

 

 

 

 
***+ viesnīca Laica 

Atlantic Bandžulā 

pie Atlantijas okeāna 

• garš pārbrauciens uz Bandžulu (275 km), pa ceļam apskatot Jufureh un Fort James salu 

• izbrauciens tradicionālā laivā uz seno Gambijas vergu centru Fort James (Jēkaba forta) salu, 

kuru mūsdienās pārdēvējuši par Kunta Kinteh Island – pirmo Kurzemes hercogistes teritoriju 

Gambijā, kur joprojām var aplūkot kurzemnieku celtā un vēlāk angļu paplašinātā Jēkaba 

cietokšņa drupas 

• vēl viena ar verdzību un Kurzemes hercogisti saistīta vieta, kuru hercogs Jēkabs nopirka no 

vietējā Kombo karaļa, ir Jufureh ciems – mūsdienās tas iemantojis pasaules atpazīstamību kā 

verga un vietējā varoņa Kunta Kinteh dzimtais ciems, kura gaitas aprakstītas slavenajā 

amerikāņu bestsellerī Roots (Saknes), par kuru vēlāk arī tika uzņemta filma 

• prāmis uz Bandžulu pāri Gambijas upei – pats par sevi ir piedzīvojums un koncentrēts 

Āfrikas eksotikas kokteilis 

sestdiena, 04.02. 

Banjul – Kachikaly – 

Bijilo Forest – Banjul 
 

 
 

***+ viesnīca Laica 

Atlantic Bandžulā 

pie Atlantijas okeāna 

• no rīta – ekskursija pa Bandžulas apkārtni: 

• svētais Kachikally krokodilu dīķis, kura ūdenim piemīt dziednieciskas spējas uzlabot sievietes 

auglību. To apdzīvo ~80 savvaļas krokodili, kas pieraduši pie auglības rituāliem un cilvēkiem – 

tie ļauj sev pietuvoties īpaši tuvu un uz savu atbildību iespējams pat biedējošos rāpuļus paglaudīt  

• pastaiga Bijilo Forest parkā – nelielo Gambijas džungļu pleķīti apdzīvo ļoti ziņkārīgi sarkanie 

kolobusu un zaļie pērtiķīši, kas ļoti iemīlējuši tos ceļotājus, kas atnes kādu zemesriekstu 

• īsa ielūkošanās Gambijas galvaspilsētā Bandžulā, kas uzcelta uz Svētās Marijas salas – vienas no 

trim bijušajām Kurzemes hercogistes teritorijām Rietumāfrikā 

• vēlā pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai viesnīcā-pludmalē pie Atlantijas okeāna 

svētdiena, 05.02. 

Banjul – Istanbul 

**** viesnīca pie 

Stambulas 

• no rīta transfērs uz Bandžulas lidostu (26 km) 

• 10.10 – 20.10 lidojums Bandžula – Stambula 

• shuttle transfērs uz viesnīcu Stambulā vai tās apkārtnē 

pirmdiena, 06.02. 

Istanbul – Rīga 
• shuttle transfērs uz Stambulas lidostu 

• 09.15 – 11.10 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās (izņemot lodžu pie Gambijas upes) – EUR 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojumi Rīga – Istanbul – Dakar; Banjul – Istanbul – Rīga (ekonom. klase; 30 kg nododamā bagāža, ēdināšana)  

• lidostu nodokļi; transporta pakalpojumi ceļojuma laikā (autobusi, laivas un safari džipi rezervātos) 

• naktsmītnes pēc apraksta (11 naktis): ***, ***+ un tūristu klases viesnīcas/ekolodžas ar brokastīm; divvietīgos 

numuros ar WC/dušu; veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

• 11 vakariņas (katru dienu izņemot 05.02) un 8 pusdienas (katru dienu izņemot 25.01., 01.02. un 04.02.-05.02.)  

• ekskursijas un ieejas maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos un dabas parkos 

• IMPRO grupas vadītājas un vietējo gidu pakalpojumi  

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos,  

kuri nav iekļauti ceļojuma programmā vai minēti kā papildus 

• personīgie izdevumi; dzērieni pusdienās un vakariņās 

• dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts 

tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka 

dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~90 EUR apmērā, kas 

jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Senegālā un Gambijā 
 

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 500 līdz 24.08. EUR 1100  līdz 24.11. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 24.08. pēc 24.08. pēc 24.11. 

zaudētā summa EUR 250  EUR 900  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 20.12. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

                                Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Latvijas pilsoņiem Senegālā un Gambijā vīzas nav nepieciešamas!  

• LR pilsoņa, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  

• LR Nepilsoņiem vismaz 3 mēnešus pirms ceļojuma jāinteresējass par vīzu noformēšanas iespējām un 

izmaksām 

• papildu 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 
                           

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 10. janvārī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (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 

 


