
 

 
 
 

2023 

TUNISIJA 
KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ  

UN LIEDAGOS 
  

 

 

 25.09. – 04.10. 10 dienas EUR 1095 
Pēdējās 4 dienās All Inclusive tipa viesnīca! Cenā iekļauta izjāde ar kamieļiem un izbrauciens ar džipiem! 

 diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 25.09. 

Rīga – Istanbul – Tunis 

 

***viesnīca Tunisā 

• 10.00 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.25 – 14.35 lidojums Rīga – Stambula 

• 22.00 – 22.50 lidojums Stambula – Tunisa  

• īss transfērs uz viesnīcu Tunisā  

otrdiena, 26.09. 

Tunis – Cartago – 
Hammamet 

 

 

 

 

 

 

 

 
***viesnīca Hamametā 

• romiešu nopostītā Kartāga – leģenda vēsta, ka pilsētu dibinājusi valdniece Elisa, 

atpērkot no vietējiem tik daudz zemes, cik var noklāt ar vērša ādu. Viltīgā Elisa ādu 

sagriezusi smalkā lentē, un apvijusi ar to visu Birsas kalnu… Leģendārajā pilsētā 

skatīsim Antonija pirtis un citas vēsturiskas vietas. 

• Tunisas vecpilsēta (medina) ar šaurajām un ēnainajām ieliņām, kādas raksturīgas 

tikai viduslaiku arābu pilsētām. Bardo muzejs Tunisā – jau pati muzeja ēka ir 

apskates vērta – bijusī Bardo pils būvēta 18. gs. beigās un ir lielisks sava laikmeta 

arhitektūras atspoguļojums. Bet īstās bagātības atrodas muzeja iekšpusē – romiešu 

laika mozaīkas, pirmskristietības perioda mākslas darbi, arābu un musulmaņu kultūras 

liecības, paklāji, ieroči, rotaslietas… 

• Sidi Bou Said – maza, zilibalta pilsētiņa Tunisas līča krastā, osta ar neskaitāmām 

jahtām; tūristu paradīze, kur var iegādāties jaukas piemiņas lietas. 

trešdiena, 27.09. 

Hammamet – El Jem  – 

Matmata – Douz 
 

 

 
***viesnīca Duzā 

• garš pārbrauciens uz Sahāras tuksnesi, pa ceļam apskatot El Jem un Matmatu 

• El Jem – pasaulē trešais lielākais seno romiešu celtais amfiteātris. 

• Matmata – visvecākā alu pilsēta Tunisijā. Vairāk nekā pirms 1000 gadiem berberi, 

lai izvairītos no karstuma un naidniekiem, atrada patvērumu mākslīgi veidotās alās-

mājās. Šādos mājokļos viņi dzīvo arī šodien. 

• Duza – vārti uz Sahāras tuksnesi, lielāko smilšu okeānu uz Zemes! 

• karavāna pa Sahāras tuksnesi, kamieļu mugurās, saulrieta laikā! 

ceturtdiena, 28.09. 

Douz  – Tozeur 

 
***viesnīca Tuzērā 

• lielākais Tunisijas sālsezers – Chott El Jerid. Gandrīz izžuvušajā sālsezerā var vērot 

mirāžu un krāsainas smilšu rozes. 

• Tozeur – otrā lielākā palmu birzs Tunisijā ar interesantu arhitektūru.  

• pēcpusdienas izbrauciens ar džipiem uz tuksneša oāzēm Chebika un Tamerza. 

piektdiena, 29.09. 

Tozeur – Kairouan – Sousse  
 

 

****viesnīca Sūsas apkārtnē 

(All Inclusive viesnīcā) 

• Sbeitla – romiešu senpilsēta, kur saglābājies labākais Foruma tempļu komplekss valstī 

• Kairuana – Tunisijas svētā pilsēta, kas pēc tās nozīmes musulmaņu ticības apziņā 

ierindojas blakus Mekai un Jeruzālemei. Nozīmīgākās vietas: Sidi Okba lielā mošeja, 

kādreiz iespaidīgās ūdensapgādes sistēmas paraugs - Ahlabītu baseini, tepiķu darbnīcas  

• brauciens līdz Sūsas kūrortam, kas izvietojies pie Sūsas pilsētas – vienas no 

vecākājām pilsētām kontinentā, ko 11. gs. pirms mūsu ēras dibināja feniķieši. 

sestdiena, 30.09. 

pirmdiena, 02.10 

Sousse 

 

****viesnīca Sūsas apkārtnē 

• 3 brīvas dienas Sūsas kūrortā pie Vidusjūras – atpūtai un individuālai kolorītās 

Sūsas vecpilsētas un bazāru iepazīšanai 

• par papildus samaksu ekskursijas: uz Monastiru (Ribatas cietoksnis, medina, Lielā 

mošeja, Austrumu tirgus), Cap Bon zemesragu vai Zaghouan parku ar Ūdens templi un 

Zriba spoku ciemu; izbrauciens ar kuģīti pa Vidusjūru, snorkelēšana vai folkloras šovs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 03.10. 

Sousse – Dougga 

– Testour – Tunis 

– Istanbul 

nakts lidmašīnā 

• UNESCO sarakstā iekļautā Dougga – vislabāk saglabājušās romiešu senpilsētas drupas Tunisijā, 

kur starp Kapitoliju, teātri un tempļiem īpaši jāizceļ 2. p.m.ē. celtais Feniķiešu mauzolejs  

• Testour – Andalūzijas stila vecpilsēta, kuru 16.gs. dibināja no Ibērijas izsūtītie mauri un ebreji. 

Dīvaini, ka mošejas minaretu šeit rotā 2 Dāvida zvaigznes, bet pulkstenis tikšķ pretējā virzienā 

• 23.40 lidojums Tunisa – Stambula  

trešdiena, 04.10. 

Istanbul – Rīga 
• 04.25 ielidošana Stambulā 

• 07.10 – 10.25 lidojums Stambula – Rīga 

 Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 190 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Tunisa – Rīga (caur Stambulu, ekonom. klase, 

      30 kg nododamā bagāža; iekļauta ēdināšana); lidostu nodokļi;  

• naktsmītnes (8 naktis, saskaņā ar aprakstu):*** un ****viesnīcas, 

divvietīgos numuros ar WC un dušu, ar brokastīm 

• pēdējās 4 naktis All Inclusive viesnīcā ar iekļautiem dzērieniem 

• kopā 5 pusdienas un 7 vakariņas; tūristu autobuss ceļojuma laikā 

• ieejas maksa programmā iekļautajos apskates objektos 

• IMPRO grupas vadītāja un vietējā gida (krievu val.) pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

• izjāde ar kamieļiem tuksnesī; izbrauciens ar džipiem uz kalnu oāzēm 

Pieteikšanās ceļojumam  
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 15.05. EUR  450 līdz 25.07. atlikusī summa  

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 15.05. pēc 15.05. pēc 25.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 450 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 22.08. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Vīzas un ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

• LR nepilsoņiem par Tunisijas vīzu iespējām interesēties savlaicīgi IMPRO birojā!  

• 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. 

Grupas sapulce 14. septembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (tikšanās vestibilā)  
!  Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā,  

kā arī atkarībā degvielas cenas, lidostu nodokļu pieauguma vai valūtas kursa svārstībām! 

  

 

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 

Ceļazīmes cenā 

neietilpst 

• personīgie 

izdevumi 

• ieejas maksa 

pasākumos un 

objektos, kuri 

nav minēti 

šoferiem  un  
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Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi 

• ieejas maksa pasākumos 

un objektos, kuri nav 

minēti programmā 

• dzeramnauda šoferiem 

un apkalpojošajam 

personālam (~ 45 USD) 

 


