
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 EKSKURSIJAS IEKĻAUTAS CENĀ! 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 17.01. 

Rīga – Istanbul – Zanzibar 

nakts lidmašīnā 

• 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.20 – 16.20 lidojums Rīga – Stambula 

• 19.25 lidojums Stambula – Zanzibāras sala (Tanzānija) 

otrdiena, 18.01. 

Zanzibar (Stone Town) 
• 02.35 ielidošana Zanzibāras salas galvaspilsētā Stone Town 

• vīzu nokārtošana un transfērs uz viesnīcu Stone Town pilsētā (20 min) 

• atpūta pēc lidojuma dienas pirmajā daļā 

• pēcpusdienā - pusdienas ekskursija ar kājām pa arhipelāga seno galvaspilsētu – Stone 

Town (Akmens pilsēta). UNESCO cilvēces mantojuma sarakstā iekļautā Akmens pilsēta ir 

viena no kolorītākajām un interesantākajām vecpilsētām Āfrikā. Savulaik no šejienes tika 

pārvaldītas plašas teritorijas Austrumāfrikā un kontrolēta tirdzniecība Indijas okeāna 

baseinā - vergi, garšvielas un ziloņkauls padarīja ļoti bagātu šo pilsētu. Tās zelta laiki gan ir 
pagājuši, tomēr šaurajā ielu labirintā, koloniālajās celtnēs un dievnamos, senajā vergu 

tirgū un kolorītajā Darajani tirgū var sajust seno laiku elpu 

 
 

tradicionālā stila 

****viesnīca Stountaunā 

(Dhow Palace Hotel vai 

līdzīga) 

trešdiena, 19.01. 

Zanzibar (Stone Town) 
• no rīta dosimies pusdienas ekskursijā ar tradicionālo laivu uz Prison Island jeb Cietuma 

salu, kur britu koloniālajā laikmetā tika izveidots cietums, bet tagad salā mājo milzu 

bruņurupuču kolonija. Atceļā vēl pieturēsim uz peldēšanās pauzi pie mazās Sandbank 

saliņas, kas liekās kā izkāpusi no Bounty reklāmas (atkarīgs no paisuma/bēguma laikiem!) 

• pēcpusdienā brīvais laiks Stountaunā paklaiņot pa vecpilsētu VAI par papildu samaksu 
iespējams doties tūrē uz vienu no Zanzibāras slavenajiem garšvielu dārziem (~25 USD) 

tradicionālā stila 
****viesnīca Stountaunā 

(Dhow Palace Hotel) 

ceturtdiena, 20.01. 

Zanzibar (Stone Town) 

tradicionālā stila 

****viesnīca Stountaunā 

(Dhow Palace Hotel) 

• brīva diena Stountaunā paklaiņot pa kolorīto vecpilsētu, kuras vecpilsētas ieliņu 

labirintā saplūduši kopā indiešu, persiešu, arābu, eiropiešu un āfrikāņu arhitektūras stili. 

• par papildu samaksu iespējams doties ekskursijā – speciālā delfīnu vērošanas kruīzā 

(iespēja peldēt ar delfīniem; ~70 USD) VAI Blue Safari kruīzs pa mazo salu arhipelāgu 

ar snorkelēšanu un iespēju vērot delfīnus (~90 USD) 
 

 

17.01. – 27.01. 11 dienas EUR 1750 

ATPŪTA MAĢISKAJĀ 

ZANZIBĀRAS SALĀ 

(TANZĀNIJA) 

 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 21.01. 

Stone Town – Jozani – 
Nungwi 

 

 
 

***viesnīca Amaan 

Bungalows Zanzibārā 

(Garden view istaba) 

• ekskursija pa Zanzibāras salu. Indijas okeāna pērle – tropiskais Zanzibāras arhipelāgs, 

kas bieži tiek dēvēts par Garšvielu salām. Zanzibārai ir bagāta vēsture. Savulaik to 

apmeklējuši sultāni, eiropiešu jūras braucēji un tirgotāji no malu malām, kas tīkojuši pēc 

dārgajām garšvielām, bet mūsdienās to iecienījuši tūristi, kas iekārojuši palmu ieskautās, 

baltās smilšu pludmales un bagāto zemūdens pasauli slavenos. Ekskursija laikā dosimies uz 

skaisto Kuza Cave alu, kurā paslēpusies zila lagūna un Jozani Forest rezervātu, kur savvaļā 

var vērot ļoti apdraudētos sarkanos kolobusa pētiķīšus. Piestāsim arī uz atpūtas pauzi 
Jambiani Beach – vienā no skaistākajām Zanzibāras pludmalēm. Dienas beigās ekskursija 

noslēgsies ar transfēru uz viesnīcu salas ziemeļu daļā - Nungwi kūrorta apkārtnē 

sestdiena, 22.01. - 

trešdiena, 26.01. (6 naktis) 

Zanzibar (Nungwi) 
***viesnīca Amaan Bungalows 

• 5 (piecas) atpūtas dienas Zanzibāras salas ziemeļu daļā pie Indijas okeāna (Nungwi 

kūrorta apkārtne) 

• par papildu samaksu iespējamas ūdens aktivitātes - kruīzs pa salām, zveja Indijas okeānā 

un snorkelēšana 

ceturtdiena, 27.01. 

Zanzibar – Istanbul – Rīga 
• pirms pusnakts transfērs no viesnīcas salas ziemeļos uz Zanzibāras lidostu (1,5 h ceļā) 

• 03.35 – 12.50 lidojums Zanzibāra – Stambula 

• 16.10 – 18.15 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 395 (par Stountaunas viesnīcu un Amaan Bungalows) 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Stambula – Zanzibāra – Stambula – Rīga; (ekonomiskā klase, 

ēdināšana, 30 kg nododamā bagāža), lidostu nodokļi 

• naktsmītnes pēc apraksta (kopā 10 naktis) – ****viesnīca Stountaunā un *** 

Amaan Bungalows ar brokastīm, divvietīgos numuros ar WC/dušu 

• transporta pakalpojumi; ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos objektos 

• operatora grupas vadītāja pakalpojumi ceļojuma laikā; Tanzānijas vīza (lidostā) 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa apskates objektos, kuri nav minēti programmā 

• ekskursijas, kas norādītas kā papildus; pusdienas un vakariņas Zanzibārā; Covid/PCR testi, ja tādi ir nepieciešami 

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

Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~25 USD apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem 

pakalpojumu sniedzējiem Tanzānijā 

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400 10.09. EUR 750 19.11 atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, operators patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 10.09. pēc 10.09. pēc 17.11. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 700 visa summa 

Vīzas Ceļojumā jāņem līdzi 2 fotogrāfijas (pases formāta) un LV pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 

19.novembra un ir derīga vēl vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. LR nepilsoņiem vismaz 100 dienas 

pirms ceļojuma jāinteresējas par vīzu noformēšanas iespējām un izmaksām. 

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 07. janvārī 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, iespējamas nelielas izmaiņas programmā! 

 

 


