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AUSTRĀLIJA 
VIENA VALSTS, 

TŪKSTOŠ PASAUĻU 
atpūta pie Lielā Barjerrifa 

 

Divu okeānu apskalots mūsu planētas vismazākais kontinents, kas vienlaikus ir sestā lielāka 

valsts pasaulē. 34 218 km garā, izrobotā krasta līnija ir kā dabiski veidots aizsargvalnis, kurš 

gadu tūkstošiem ir pasargājis šo unikālo zemi, tikai šeit sastopamo floru un faunu, aborigēnus 

– kontinenta pirmiedzīvotājus, no ārpasaules uzspiestām izmaiņām. No pasaules metropoles 

Sidnejas un kultūras galvaspilsētas Melburnas cauri Lielajam okeāna ceļam un zelta drudža 

laikmetam, kontinenta sarkanai sirdij – Uluru klintij un Karaļu kanjonam līdz tropu paradīzei 

pie Lielā Barjeru rifa un Zelta krasta Brisbenā! 

Ierobežoto avio biļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 15. oktobrim! 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 13.02. 

Rīga – Frankfurt – 
Doha 

nakts lidojums 

• 05:15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07:35 – 08:55 lidojums Rīga – Frankfurte (airBaltic) 

• 10:35 – 18:35 lidojums Frankfurte – Doha (Qatar Airways) 

• 20:40 lidojums Doha – Sidneja (Qatar Airways) 

otrdiena, 14.02. 

Doha – Sydney 

 

 
 

***+ viesnīca 

Sidnejas centrā 

• 18:45 ierašanās Sidnejā 

• britu iekšlietu ministra T.Taunšenda, lorda Sidneja vārda nosauktā, 1788.gadā dibinātā 

katordznieku kolonija mūsdienās ir viena no pasaules metropolēm, kas apbur ar savu 

demokrātiskumu un atvērtību. Pilsēta celta uz Eoras ciltij piederošas zemes, Sidneja ir Austrālijas 

vecākā un lielākā pilsēta. Lai gan valsts galvaspilsēta ir Kanbera, paši sidnejieši uzskata, ka dzīvo 

Austrālijas galvaspilsētā 
• transfērs uz viesnīcu, vakariņas, aklimatizācija un atpūta viesnīcā 

trešdiena, 15.02. 

Sydney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***+ viesnīca 

Sidnejas centrā 

• Sidneja paliek atmiņā ar jauku atmosfēru, draudzīgiem cilvēkiem, omulīgām kafejnīciņām un 

modernu arhitektūru, kas labi iekļaujas pilsētas vēsturisko kvartālu ainavā. Harbour Bridge – 

1932. gadā pabeigtais Sidnejas ostas tilts bija sava laika inženierzinātnes šedevrs un brīnums 

ekonomiskās krīzes nomocītajai pasaulei. Jau kopš pirmajām dienām šis tilts ir viens no pilsētas 

atpazīstamākajiem objektiem 

• Sidnejas Operas nams (no ārpuses) – Sidnejas un visas Austrālijas simbols, nav pasaulē otras 

sākotnēji tik kritizētas un šobrīd tik mīlētas ēkas kā Sidnejas operas nams, zem burveidīgajiem 

jumtiem darbojas teātru, koncertzāļu un izstāžu komplekss 

• Darling Harbour – unikāls projekts pārvērta rūpniecisku rajonu un seno ostu modernā un 

fascinējošā pilsētas daļā, izveidojot vienu no pilsētnieku un tūristu iemīļotākajām atpūtas un 

izklaides vietām. Pavadīsim te neilgu laiku, lai gūtu priekšstatu un varētu te atgriezties romantiskās 

vakariņās vai jaukā pastaigā. Pusdienas 

• Mrs Macquarie’s Point – no zemes raga, kas iestiepjas Sidnejas līča ūdeņos, paveras lieliska 

Sidnejas pilsētas panorāma. The Rocks jeb Klinšu rajons un Krastmalas loks ir Austrālijas 
šūpulis, jo te piestājuši un apmetušie uz dzīvi pirmie iebraucēji. Slavenā Bondi pludmale 



 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 16.02. 

Sydney – Blue 

Mountains – Sydney 

 

 

 

 

 

***+ viesnīca 

Sidnejas centrā 

• Lielo Zilo kalnu areāls (UNESCO, Greater Blue Mountains) aptver unikālu Austrālijas 247 000 

ha plašu teritoriju, kur apvienoti astoņi dabas liegumi un tiek runāts sešās aborigēnu valodās. 

Smilšakmens plato, klintis un aizas klāj eikaliptu meži ar Austrālijai unikālu dzīvnieku un augu 

valsti. Apmeklēsim šī UNESCO dabas un kultūras reģiona ievērojamākās vietas 

• Zilie kalni savu nosaukumu ieguvuši no eikaliptu izgarojumiem, kas padara gaisu virs kalniem 

dūmakaini zilu. Skatīsim ikoniskās un skatu kartiņās redzētās vietas – Echo Point, Trīs māsu 

klintis, 187 metrus augstais Wentworth ūdenskritums un Jamison ieleju. Pusdienas 

• brīvs vakars Sidnejā – iespējams doties nesteidzīgā pastaigā pa omulīgo Darling Harbour, (pēc 

izvēles un par papildus maksu) uzbraukt Sidnejas tornī (Sydney Tower), lai baudītu grandiozus 

pilsētas un ūdens līča skatus vai spertu neaizmirstamus soļus Skywalk, caurspīdīgā skatu platformā 
268 metrus virs Sidnejas ielām 

piektdiena, 17.02. 

Sydney – Melbourne 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

Melburnas centrā 

• lidojums Sidneja – Melburna 

Melburnas apskate 

• Melburna – Austrālijas otra lielākā pilsēta un Viktorijas štata galvaspilsēta. Pirmie eiropieši te 

ieradās tikai 19.gs vidū zelta meklējumos, bet pēc pāris gadu desmitiem pilsēta bija pazīstama visā 

pasaulē. Dinamiska un kosmopolītiska, dzirkstošs mākslas centrs un pelnīti dēvēta par Austrālijas 

kultūras galvaspilsētu 

• Melburnas apskate (4 h tūre) – pilsēta izvietojusies pie Port Phillip līča un ir interesanta 

ceļotājam no Eiropas trīs iemeslu dēļ – elegantas arhitektūras, kolonizācijas vēstures un Eiropas 

pilsētām neparastā plašuma dēļ. Apmeklēsim Viktorijas laikmeta Fitzroy dārzu un kapteiņa 

Kuka kotedžu, kur dzirdēsim par kapteiņa Kuka gaitām, kā arī no ārpuses apskatīsim slaveno 

Melburnas Rātsnama ēku un Sv. Paula katedrāli 

• brīvais laiks Melburnā individuālai pastaiga pa pilsētas centru. 

• papildus - iespēja apskatīt pilsētu no putna lidojuma Eurekas debesskrāpī (Melbourne Skydeck) 

sestdiena, 18.02. 

Melbourne – Great 

Ocean Road – 

Warrnambool 

 

 

 
 

***viesnīca-motelis 

Warrnambool pilsētiņā 

Lielais okeāna ceļš 

• Lielais Okeāna ceļš – viens no skaistākajiem un iespaidīgākajiem piekrastes ceļiem pasaulē; ceļa 
vienā pusē stiepjas robotais okeāna krasts, bet otrā – Otway kalnu grēda 

• 1964.gadā izveidotais Port Campbell nacionālais parks šobrīd aizņem 1750 ha plašu teritoriju un 

aizsargā Viktorijas piekrastes kaļķakmens stāvkrastus. Pazīstamākā ainava ir Divpadsmit apustuļi 

– dažādas atsevišķi stāvošas klintis, pret kurām sitas okeāna varenie, baltie viļņi. Apustuļu skaits 

arvien samazinās. Pusdienas 

• erozijas ceļā izveidojusies dabīga aiza Loch Ard Gorge, kas savu nosaukumu ieguvusi no 

1878.gadā netālu nogrimuša kuģa – London Arch – veidojuma sākotnējais nosaukums bija 
London Bridge 

  



 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 19.02. 

Warrnambool – 

Ballarat – Melbourne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***viesnīca Melburnā 

• Zelta drudža laikmets Austrālijā – no okeāna piekrastes dodamies dziļāk Viktorijas štata 

iekšzemē, kur iespējams atgriezties 19.gs. Zelta drudža laikmetā 

• Balarata – vēsturiska zeltraču pilsētiņa, Balaratas Sovereign Hill Gold Mine – pilsētiņa- 

brīvdabas muzejs, kas rekonstruē notikumus pēc 1851.gada, kad te tika atklāts zelts un pilsētu 

pārpludināja zelta meklētāji. Te joprojām valda 19.gs. gaisotne un iespējams pašam izmēģināt 

veiksmi zelta meklēšanā 

• Ballarat Wildlife park – 15 ha nelielais savvaļas dzīvnieku parks, kas iepazīstina ar Austrālijas 

īstenajiem saimniekiem – ķenguriem, koalām, emu u.c. 

• atgriešanās Melburnā un brīvs vakars pilsētā VAI 

• papildus (pēc izvēles un par papildu maksu) vakarā Pingvīnu parāde saulrietā Filipa salā 

• Filipa salas apmeklējums – pilsētas ainavu nomaina lauku plašumi un turīgu saimniecību 

īpašumi. Pingvīnu parāde – unikāla parādība Summerland pludmalē – iestājoties vakara krēslai, 

okeāna viļņi krastā iznes simtiem pingvīniņu, kuri dodas uz savām naktsmītnēm kāpās 

• ekskursijas cena 100 EUR (transports un ieejas maksa skatu platformās) 

• dalība ekskursijā jāpiesaka un jāapmaksā līdz 20.01.2023.! 

pirmdiena, 20.02. 

Melbourne – Alice 

Springs – Kings 
Canyon 

 
 

***viesnīca Kings 
Canyon apkārtnē 

• lidojums Melburna – Alisspringsa (caur Adeilaidu vai Sidneju) tikai pāris stundu lidojumi un 

no mērenā klimata joslas nokļūstam tuksneša vidū! 

• Alisspringsa (īsa apskate) – pilsētiņa Austrālijas ģeogrāfiskajā centrā, te apmeklēsim 

Aborigēnu mākslas un kultūras centru un Anzac Hill – pakalnu, no kura paveras brīnišķīga 

panorāma uz pilsētu un MacDonnel kalnu grēdu 

• ~4 h pārbrauciens uz Kings Canyon pa Austrālijas sarkano centru, skatot savdabīgo tuksneša 

dabu, kur redzamas dažnedažādu nokrāsu smilgas, ziedi un krūmāji, skorpionu un čūsku atstātās 
pēdas, kuras jau pēc pāris minūtēm dzēsīs karstais tuksneša vējš. Vakariņas 

otrdiena, 21.02. 

Kings Canyon – Ayers 

Rock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***+viesnīca 

Eiersrokā 

Austrālijas sarkanais centrs, Karaļa kanjons 

• no rīta Watarrka jeb Karaļa kanjona apskate – kanjona gultnē tek mazā Karaļa upīte, tās 

krastus ieskauj savdabīgas sarkanīgu klinšu sienas 100 metru augstumā. Pārgājiens gar kanjonu, 

vērojot grandiozos skatus Austrālijas kontinenta centrā. Pusdienas 

Uluru – Kata Tjuta nacionālais parks 

• ~4 h brauciens līdz Eiersrokai (Uluru – Kata Tjuta nacionālajam parkam) 

• Olgas kalnu jeb Kata Tjuta apskate – šo kupolveidīgo kalnu aborigēnu nosaukums tulkojumā 

nozīmē Daudzu galvu vieta. Daudzi atzīst, ka Olgas kalni ir ne mazāk iespaidīgi par Uluru. Te 

vienuviet sapulcējušies 36 kupolveidīgie kalni, no kuriem augstākais ir 1066 m. Nosaukumu – 

Olgas kalni šis apvidus iegūst 1872.gadā, kad angļu izcelsmes Austrālijas pētnieks un apceļotājs 

W.E.P.Giles tos nodēvē Krievijas cara Nikolaja I meitas Olgas vārdā 

• Ayers Rock jeb Uluru sarkanā klints ir Austrālijas simbols un vietējiem aborigēniem svēts kalns, 

kas atrodas aborigēnu ceļu krustpunktā. Gluži kā sarkans aisbergs tas paceļas virs līdzenā 

tuksneša. Zinātnieki uzskata, ka redzama ir tikai trešā daļa no klints. Uluru apskate saulrietā 
un glāze dzirkstoša Austrālijas vīna zem tuksneša debesīm 

trešdiena, 22.02. 

Ayers Rock - Cairns 

 

 

 

 

****viesnīca Kērnsā 

• papildus (pēc izvēles un par papildu maksu ~100 AUD – apmaksa uz vietas) dosimies apskatīt 

Uluru saullēktā – sarkanais milzenis slavens ar krāsu spēli, tā virsma mainās no purpursarkanā 

līdz melnajam. Klints alu un grotu sienas klāj neskaitāmi gravējumi, uzskata, ka tos neesot 

radījuši cilvēki 

• lidojums Ayers Rock/Alice Springs – Cairns (ar pārsēšanos). 

• ierašanās Kērnsā, transfērs uz viesnīcu un atpūta. Kērnsa atrodas Kvīnslendas štatā, kas tiek 

mīļi saukts arī par Saulaino štatu. Vakars var tikt pavadīts klausoties okeāna šalkās un pierodot 

pie mitrā tropu klimata 



 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 23.02. 

Cairns – Kurandas 

NP – Cairns 

 

 

 

 

 

 

 

 
****viesnīca Kērnsā 

tropu lietus meži, Kurandas nacionālais parks 

• aptuveni 27 000 ha plašā parka teritorija ir kā plašs koridors starp tropiskajiem lietus mežiem un 

varenajām eikaliptu audzēm, kur savu mājvietu radušas apdraudētas putnu sugas un savvaļas 

dzīvnieki 

• brauciens ar amfībiju Army Duck pa tropu lietusmežu – vietējo reindžeru pavadībā dosimies 

braucienā pa lietus meža takām un ūdens ceļiem 

• parka teritorijā brīvi klejo ķenguri, valabiji, kazuāri, iespējams apskatīt un iemūžināt miegainos 

koalas lācīšus un citus tropu iemītniekus, tradicionālas barbekjū pusdienas 

• Pamagirri aborigēnu priešnesums un paraugdemosntrējumi – vietējā aborigēnu cilts ar 

dziesmu un deju palīdzību demonstrē savu tradicionālo dzīvesveidu 

• brauciens ar gaisa trošu vagoniņu Skyrail ļauj vērot eikaliptu mežu plašumus no putna 

lidojuma 

piektdiena, 24.02. 

Cairns – (Daintree) 

 

 

 

 

 

 

 
****viesnīca Kērnsā 

brīva diena atpūtai Kērnsā pie Koraļļu jūras 

• brīva diena atpūtai tropiskajā Kērnsā pie Koraļļu jūras 

• papildus (pēc izvēles un par papildu maksu 160 EUR, kopīgā tūrē ar citiem tūristiem) – pilnas 

dienas ekskursija uz planētas senāko Daintree lietusmežu, Cape Tribulation, un Mosmana 

aizu, cenā iekļauts transports, gids, Daintree upes kruīzs, ieejas maksas un pusdienas 

• pastaiga planētas senākajā lietusmežā Daintree (UNESCO) – ieskats tropu bagātīgajā 

veģetācijā un antīko mežu ainavās, Mosmana aizas apmeklējums 

• brauciens ar laivu pa džungļu upi, vērojot krokodilus un citus tropu mežu iemītniekus 

• gleznainais Captain Cook Highway, kas vijas gar okeāna piekrasti 

• dalība ekskursijā jāpiesaka un jāapmaksā līdz 20.01.2023.! 

sestdiena, 25.02. 

Cairns – (Great 

Barrier Reef) 

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca Kērnsā 

brīva diena atpūtai Kērnsā pie Koraļļu jūras 

• brīva diena atpūtai tropiskajā Kērnsā pie Koraļļu jūras 

• papildus (pēc izvēles un par papildu maksu 200 EUR, kopīgā tūrē ar citiem tūristiem) – kruīzs 

uz Lielo Barjeru rifu 

• Koraļļu rifa kruīzs – būt Kvīnslendā un neredzēt Lielo Barjeru rifu ir tas pats, kas Parīzē 

neredzēt Eifeļa torni, vai Sanfrancisko – Zelta Vārtu tiltu. Šī diena tiks pavadīta uz ūdens. Kruīza 

laikā apmeklēsim koraļļu rifu, piestāsim pie peldošas piestātnes okeāna vidū pie koraļļu pļavām, 

kur var sauļoties, nirt vai snorkelēt un vērot koraļļus. Uz kruīza katamarāna tiek pasniegta rīta 

un pēcpusdienas tēja un bufetes veida pusdienas, ir kondicionēta telpa atpūtai un sauļošanās 

klājs. Uz kuģa pieejams snorkelēšanas un niršanas ekipējums. Kruīzs ilgst aptuveni no 9.00 līdz 

17.00 
• dalība ekskursijā jāpiesaka un jāapmaksā līdz 20.01.2023.! 

svētdiena, 26.02. 

Cairns – Brisbane – 

Doha 

 

 
 

nakts lidojums 

• lidojums Cairns – Brisbane 

Gold Coast jeb Zelta krasts 

• īsa panorāmas ekskursija Brisbenas centrā un neliels izbrauciens uz slaveno Gold Coast jeb 

Zelta piekrasti, kas savu plašo pludmaļu un izklaides iespēju dēļ nereti tiek dēvēta par 

Austrālijas Rivjēru 

• transfērs uz lidostu, reģistrēšanās lidojumiem 
• 22.10 lidojums Brisbena – Doha (Qatar Airways) 

pirmdiena, 27.02. 

Doha – Stockholm – 

Rīga 

• 05.45 ielidošana Dohā 

• 08.05 – 12.50 lidojums Doha – Stokholma (Qatar Airways) 

• 15.40 – 17.45 lidojums Stokholma – Rīga (airBaltic) 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 945 (izņemot 1 nakti Ayers Rock) 

Dalība izvēles ekskursijā jāpiesaka un jāapmaksā līdz 20.01.2023.! 



 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojumi Rīga – Frankfurte – Doha – Sidneja un Brisbena – Doha – Stokholma – Rīga 
(ekonomiskā klase, 23 kg nododamā bagāža; ēdināšana), lidostu nodokļi 

• 4 iekšzemes lidojumi Austrālijā saskaņā ar programmu, 20 kg nododamā bagāža 

• tūristu autobusi vai mikroautobusi ceļojuma laikā 

• naktsmītnes (12 naktis): *** un **** viesnīcas ar brokastīm, divviet. numuros ar WC/dušu 

• 4 pusdienas un 1 vakariņas Austrālijā 

• ekskursijas saskaņā ar programmu un ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos 

• Austrālijas ieceļošanas atļauja (ETA) Ja ceļotājam elektroniskā ieceļošanas vīza (ETA) 

netiek piešķirta un vīzas saņemšanai jāiesniedz papildus izziņas, tad šīs izmaksas sedz 

klients pēc to faktiskajām izmaksām 

• grupas vadītāja pakalpojumi, vietējo šoferu / gidu pakalpojumi 

• standarta veselības apdrošināšana ceļojuma laikā 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
• personīgie izdevumi, pārējās ēdienreizes 

• ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti programmā vai atzīmēti kā "papildu" 

• dzeramnauda atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām 

Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 110 AUD apmērā 
 

Pieteikšanās ceļojumam 
avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800 līdz 01.09. EUR 2700 līdz 01.12. atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.09. pēc 01.09. pēc 01.12. 

zaudētā summa EUR 400 EUR 2300 visa summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

• !!! Piesakoties ceļojumam, jāiesniedz pases kopija un aizpildīta OPERATORA vīzu anketa (Austrālijas 

elektroniskās vīzas saņemšanai). 

Vakcinācija. Pasaules veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B, dzelteno drudzi un difteriju, kā arī veikt profilakses 

pasākumus pret malāriju. Vakcinācija nav obligāta. Papildus informācija: Vakcinācijas centrā www.vakcinacijascentrs.lv 

Grupas sapulce 19. janvārī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā). 

Uzmanību! Ceļojuma programma var nedaudz mainīties atkarībā no iekšējo lidojumu laikiem! 

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 
 

 

http://www.vakcinacijascentrs.lv/

