
 

CENTRĀLAMERIKAS GRAND TOUR 

- KOSTARIKA, NIKARAGVA, PANAMA, 

 
 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 22.11. 

Rīga – Frankfurt – 

Panama 

****viesnīca Panamā 

• 04.10 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 06.20 – 07.40 lidojums Rīga – Frankfurte 

• 11.40 – 17.40 lidojums Frankfurte – Panama 

• transfērs uz viesnīcu un atpūta pēc lidojuma. Brīvs laiks vakariņām (nav iekļautas) 

trešdiena, 23.11. 

Panama – Rio Chagres 

– Panama 

****viesnīca Panamā 

• džungļu ciems Rio Chagres nacionālajā parkā, kuru apdzīvo kolorītā Embera indiāņu cilts. Te 

iepazīsimies ar šīs primitīvās cilts dzīvesveidu, kas pēdējo gadsimtu laikā īpaši nav mainījies 

• par astoto pasaules brīnumu dēvētais Panamas kanāls, kas savieno Kluso okeānu ar Atlantijas okeānu, 

nepārprotami ir viens no inženierzinātnes diženākajiem sasniegumiem 

ceturtdiena, 24.11. 

Panama – San Jose 

 
 

****viesnīca Sanhosē 

• no rīta ekskursija pa vēstures stāstiem un leģendām apvīto Panamas pilsētu, kas apvieno moderno banku 

debeskrāpju mežu ar koloniālo laiku ēkām. Pilsēta pārdzīvojusi ugunsgrēkus, zemestrīces un pirātu 

uzbrukumus. Paklaiņosim pa Casco Antiguo – Havannas stila koloniālo vecpilsētu, kas 1673. gadā, pēc 

slavenā pirāta Henrija Morgana postošā uzlidojuma, lika pamatus Jaunajai Panamai. 
• pēcpusdienā transfērs uz Panamas lidostu; lidojums Panama – Sanhosē 

piektdiena, 25.11. 

San Jose – Irazu – 

Cartago – San Jose 

 
 

****viesnīca Sanhosē 

• aktīvais Volcan Irazu – augstākais vulkāns Kostarikā (3432 m). Dosimies vieglā pastaigā, vērojot 

vulkāna krāterus, lavas laukus, krātera ezerus un, ja paveiksies ar laika apstākļiem, redzēsim arī Kluso 

okeānu, Atlantijas okeānu un Nikaragvas ezeru no Irazu virsotnes. 

• Nuestra Senora de Los Angeles bazilika ir nozīmīgākais dievnams Kostarikā, un tajā glabājas svētākā 

valsts relikvija – Melnās Jaunavas Marijas statuja La Negrita 
• īsa panorāmas ekskursija pa Kostarikas galvaspilsētu Sanhosē 

sestdiena, 26.11. 

San Jose – Volcan 

Poas – La Fortuna 

***viesnīca La Fortuna 

apkaimē, Arenal 
vulkāna apvidū 

• pārbrauciens uz Arenal vulkāna apvidu (170 km), pa ceļam Volcan Poas un La Paz dārzi 

• Mēness ainavas ap Volcan Poas – dūmojošs vulkāns ar tirkizzilu krātera ezeru, burbuļojušiem dubļu 

laukiem, geizeru un pasaulē lielāko aktīvā vulkānu krāteri 1,5 km platumā! 

• krāšņie La Paz dārzi, kur starp ūdenskritumiem, orhidejām un tropu ziediem lidinās kolibri un tauriņi 

• slavenākais Kostarikas uguns kalns – piramīdas formas vulkāns Arenal, kas tagad pieklusis, bet vēl 

pavisam nesen vēl trokšņoja katru dienu, ļaujot tūristiem vērot oranžas lavas upes (foto pietura) 

 

 
SALVADORA, HONDURASA, BELIZA 

            UN GVATEMALA 

22.11. – 11.12. 20 dienas EUR 4545 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 27.11. 

La Fortuna – Rio 

Celeste – Cano Negro 

 

 

***viesnīca pie Cano 

Negro rezervāta 

• agrā rītā pārbrauciens uz Cano Negro rezervātu (180 km), pa ceļam Rio Celeste dabas parks 

• Kostarikas pastkarte – Rio Celeste ūdenskritums un upe ar gaiši tirkīzilo ūdens nokrāsu. Dosimies 

vieglā pārgājienā uz Celeste ūdenskritumu un tā tirkīzzilo ūdensbaseinu (1,6 km jeb ~45 min vienā 

virzienā atkarībā no takas stāvokļa – te var būt dubļains!). Ja takas segums atļaus, tad aktīvākajiem būs 

iespēja pagarināt pārgājienu uz Zilo lagūnu un upju tikšanās vietu Tenideros, kur tirkīzzilā upe saplūst 

kopā ar brūngano pieteku (papildus 1,1 km jeb ~40 min) 

• izbrauciens ar laivu pa upju un applūstošo pļavu tīklu nomaļajā un tūristu vēl neapgūtajā Cano Negro 
rezervātā, ar foto kameru medījot Kostarikas dzīvniekus un dažādās putnu sugas (vai nākošajā rītā) 

pirmdiena, 28.11. 

Cano Negro – San 

Juan del Sur 

 

***viesnīca San Juan 

del Sur kūrortpilsētā 

• pārbrauciens uz San Juan del Sur Nikaragvā (245 km), pa ceļam Kostarikas-Nikaragvas robežas 

šķērsošana un Las Pumas dzīvnieku parks, kurš jau vairāk kā 50 gadus rūpējas par ievainotiem 

jaguāriem, pumām, jaguarundiem un citiem Amerikas meža kaķiem 

• San Juan del Sur – slavenākā Nikaragvas kūrortpilsētiņa, kas nedaudz atgādina Riodežaneiro, jo arī šeit 
virs simpātiska Klusā okeāna līča pakalnā paceļas milzīga Jēzus Kristus statuja. Pēcpusdienā brīvais 
laiks atpūtai San Juan del Sur pludmalei vai iesakām doties 25 min kāpienā uz Jēzus Kristus statuju 

otrdiena, 29.11. 

San Juan del Sur – 

Volcan Masaya – 

Granada 

 

***viesnīca Granadā 

• brīvs rīts atpūtai pie okeāna vai par papildus samaksu iespēja doties tūrē uz Ometepe salu (~40 USD) 

• pārbrauciens uz Volcan Masaya nacionālo parku pie Granādas pilsētas Nikaragvā (120 km) 

• Volcan Masaya – slavenākais Nikaragvas nacionālais parks, kas sargā mužīgi dūmojošo Masajas 

vulkānu un izmēros grandiozo, ļoti aktīvo Santiago krāteri. Ceļojuma kulminācija būs Masajas vulkāna 
nakts tūre, kuras laikā parasti no drošas distances var redzēt ļoti reti sastopamu skatu – oranžo, dzīvo 

lavu vulkāna krāterī! (krātera apskate paredzēta gan īsi pirms saulrieta, gan pēc saulrieta) 

trešdiena, 30.11. 

Granada – Las Isletas – 

Granada 

 

***viesnīca Granadā 

• senāk Spānijas kroņa, bet tagad Nikaragvas lepnums – 1524. gadā dibinātā Granāda ar īpaši skaistu un 

krāsainu koloniālo vecpilsētu ir vecākā pilsēta Centrālamerikā. Apmeklēsim Iglesia de la Merced 

baznīcu un San Francisco klosteri – vienu no vecākajiem dievnamiem Centrālamerikā 

• izbrauciens ar laivu pa Las Isletas saliņu arhipelāgu un milzīgo Nikaragvas ezeru, pārliecinoši lielāko 

ezeru Centrālamerikā, kas sākotnēji tika plānots kā kanāla rakšanas vieta, lai savienotu abus okeānus 

ceturtdiena, 01.12. 

Granada – Volcan 

Cerro Negro – Leon 

 

 

 

 

 

 
***viesnīca Leonā 

• pārbrauciens uz Cerro Negro vulkānu un Leonas pilsētu Nikaragvas ziemeļos (150 km) 

• otrs jaunākais vulkāns pasaulē Cerro Negro ar gluži vai Mēness virsmai līdzīgām ainavām – vulkāna 

krāteri, piķa melni lavas lauki, krāsainas sēra iegulas un kūpošas fumarolas. Dosimies diezgan vieglā 

pārgājienā-kāpienā, iekarojot 728 m augstā vulkāna virsotni-krāteri (kāpums tikai 200 m, takas garums 

1,7 km vienā virzienā; ~1 h kāpiens augšup un ~30 min lejā; nepieciešami pārgājienu apavi). Asāku 

izjūtu cienītājiem (uz savu atbildību) ir iespēja pievienoties jauniešiem un piedzīvot unikālu bezmaksas 

aktivitāti – volcano boarding – nošļūkt ar dēli no vulkāna virsotnes (pašiem dēlis jāuznes kalnā) 

• Nikaragvas revolūcijas pilsēta un viena no Centrālamerikas koloniālā laikmeta pērlēm – Leona. 

Balsinātā Basilica de Asuncion jeb Leonas katedrāle ir pilsētas lepnums un lielākais dievnams 

Centrālamerikā. Ja katedrāles jumta terase būs atvērta, tad dosimies augšā, lai noraudzītos lieliskā skatā 

pār katedrāles kupoliem, Leonas pilsētu un apkārtnes vulkāniem 

piektdiena, 02.12. 

Leon – San Salvador 

***viesnīca 

Sansalvadorā 

• no rīta San Jacinto ģeotermālais lauks ar karsto avotu un vulkānisko dubļu atvariem, kuru vietējie 

pārspīlējot lepni dēvē par Nikaragvas Jeloustounu 

• ļoti garš pārbrauciens uz Salvadoras galvaspilsētu Sansalvadoru (410 km; ar robežām aizņems visu 

dienu), pa ceļam Nikaragvas - Hondurasas un Hondurasas - Salvadoras robežu šķērsošana 

sestdiena, 03.12. 

San Salvador – Cerro 

Verde NP – Copan 

 
 

***viesnīca Kopanā 

• UNESCO sarakstā iekļautā un par Maiju Pompejām sauktā Joya de Ceren arheoloģiskā vieta – seno maiju 

civilizācijas ciemats Salvadorā, kuru ap 600. gadu pilnībā aprija vulkānu pelni 

• Salvadoras pastkartes – Cerro Verde vulkānu nacionālais parks ar piramīdas formas Izalco vulkānu 

un apaļās formas Lago Coatepeque krātera ezeru 

• garš pārbrauciens uz Kopanas pilsētiņu un banānu zemi Hondurasu (205 km), pa ceļam 
Salvadoras - Gvatemalas un Gvatemalas - Hondurasas robežu šķērsošana 

svētdiena, 04.12. 

Copan – Livington 

 
 

***viesnīca 

Livingstonā 

• UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Kopana – viena no skaistākajām maiju kultūras 

pilsētām. Pateicoties apbrīnojamām stēlām un skulptūrām, Kopanā maiju māksla sasniedza savu 

augstāko virsotni. Ne velti to mēdz dēvēt par Maiju pasaules Parīzi 

• pārbrauciens uz Puerto Barrios pilsētiņu (250 km), pa ceļam Hondurasas-Gvatemalas robeža 

• vēlā pēcpusdienā sēdīsimies laivās uz dosimies gar Karību jūras piekrasti uz Livingstonu – 
piemīlīgu afro-karību pilsētiņu Karību jūras krastā, kuru apdzīvo Garifuna jeb Āfrikas vergu pēcteči 

 

 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 05.12. 

Livingston – Sapodilla 

Caye/Belize - Livingston 
***viesnīca Livingstonā 

• dienas ekskursija ar ātrlaivu (~2 h vienā virzienā) uz tropisko, koraļļu ieskauto Sapodilla Cayes 

arhipelāgu Belizā un otru lielāko rifu sistēmu pasaulē – Belizas Barjerrifu, kur kristāldzidrā ūdens un 

balto smilšu kompozīcija veido Karību jūras skatu kartiņu. Izbrauciena laikā apmeklēsim Lime Caye 
saliņu, lai peldētos, relaksētos un pasnorkelētu, iepazīstot arhipelāga bagāto zemūdens pasauli 

otrdiena, 06.12. 

Livingston – Flores 

tūristu viesnīca Floresā 

• ekskursija uz Playa Blanca pludmali un relaksācijas pauze Karību jūras krastā 

• pēcpusdienā izbrauciens ar laivu pa gleznaino Rio Dulce upi un kanjonu (līdz Rio Dulce ciematam), 

kur savulaik siroja pirātu kuģi, bet tagad tūristu un vietējo laivas. Pārbrauciens līdz Floresai (205 km) 

trešdiena, 07.12. 

Flores – Tikal – 

Yaxha – Flores 

• agrā rītā pārbrauciens uz Tikalu (65 km), pēc tam turpināsim ceļu uz Yaxha drupām (77 km) 

• La Ruta Maya ir Maiju ceļa vērtīgākais dārgakmens un viena no fascinējošākajām antīkajām pilsētām 

Rietumu pusslodē, kas pēc El Mirador pagrimuma Klasiskā peroidā laikā kļuva par galveno pilsētvalsti 

maiju pasaulē – vērosim iespaidīgās Tikalas drupas. Uzkāpjot Templo IV piramīdas virsotnē, vērosim 

klasisko Gvatemalas skatu kartiņu – ar antīkiem debeskrāpju torņiem, kas iznirst no zaļās džungļu jūras 

• Jakša (Yaxha) – nozīmīga maiju senpilsēta mūsdienu Gvatemalā, kas ziedu laikus piedzīvoja Agrīnajā 

Klasiskājā periodā (250.-600. g.), bet mūsdienās ir slavena ar akmens stēlām, saulrietu un Zudušās 

pilsētas gaisotni. Dienu noslēgsim ar maģisku saulrieta ainu no Jakšas piramīdas Nr. 216 pār 

Gvatemalas džungļiem un Laguna Yaxha ezeru. Pārbrauciens atpakaļ ux Floresu (70 km) 

 

tūristu klases viesnīca 

Floresā 

ceturtdiena, 08.12. 

Flores – Panajachel 

(Lago Atitlan) 

• rīta lidojums Floresa – Gvatemala; pārbrauciens uz Atitlana ezeru (115 km) 

• pēcpusdienā Atitlana ezera apskate – Rietumu puslodes dziļākajā ezerā. Šo tumši zilo, vulkānu 

ieskauto ezeru dabas pētnieks Aleksandrs Humbolts aprakstījis kā visskaistāko pasaulē. Apmeklēsim arī 

Santjago (vai citu ezera ciematu), kurš Gvatemalā plaši pazīstams sava svētā dēļ – tā ir vietējo maiju 

dievība Sv. Maksimions, slavenā spāņu iekarotāja Pedro de Alvaro un Bībeles Jūdas iezīmju sajaukums ***viesnīca Panahačelā 

piektdiena, 09.12. 

Panajachel – Antigua 

Guatemala 

• pārbrauciens uz Antigvu (110 km) 

• pēcpusdienā Antigvas apskate – skaistākā koloniālā pilsētiņa Centrālamerikā un pirmā spāņu 

galvaspilsēta Latīņamerikā, kas izvietojusies 3 vulkānu (Agua, Fuego un Akatenango) ielenkumā! Pēc 

daudzām dabas kataklizmām un 1773. gada lielās zemestrīces administrācija pārcēlās uz jauno 

Gvatemalas pilsētu, bet Antigua Guatemala kļuva par provinciālu pilsētiņu. Te lieliski saglabājusies 

16.-18.gs. spāņu koloniālā stila arhitektūra, kas savulaik pārsteidza ar savu bagātību visu pasauli 

 

****viesnīca Antigvā 

sestdiena, 10.12. 

Guatemala – Houston 

nakts lidmašīnā 

• īss brauciens uz Gvatemalas lidostu (40 km) 

• 10.30 – 15.40 lidojums Gvatemala – Hjūstona 

• 18.20 lidojums Hjūstona – Frankfurte 

 

svētdiena, 11.12. 

Houston-Frankfurt-Rīga 
• 07.55 ielidošana Frankfurtē 

• 10.55 – 14.00 lidojums Frankfurte – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 795 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
• lidojumi Rīga – Panama; Gvatemala – Rīga (ar pārsēšanos; ekonomiskā 

klase; Finnair garajā lidojumā iekļauta ēdināšana; 23 kg nodod. bagāža); 

lidojumi Panama - Sanhosē un Floresa - Gvatemala; lidostu nodokļi; 

• transporta pakalpojumi (tūristu autobuss) ceļojuma laikā 

• *** un ****viesnīcas (atbilstoši aprakstam; kopā 18 naktis) ar brokastīm, 

divvietīgos numuros ar WC/dušu 

• 4 pusdienas un 9 vakariņas (24.11, 28.11, 02.12 un 09.12- tikai brokastis) 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• ieejas maksas nacionālajos parkos; aprakstā minētas laivu tūres 

• grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst 
• Covid-19 testi; robežu nodokļi Centrālamerikā (~45 USD); ieejas maksa objektos, kuri nav minēti ceļojuma aprakstā 

• dzeramnaudas atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas 

veidos papildu izmaksas vismaz 100 USD apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Centrālamerikā 

Grupas sapulce 09. novembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 



Pieteikšanās ceļojumam 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, OPERATORS patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

• iemaksāto summu līdz 08.09. var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā sedzot avio vārda maiņas izmaksas 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 800 20.06. EUR 2000 08.09. atlikusī summa 

 

 

 
 

atteikšanās datums līdz 20.06. pēc 20.06. pēc 08.09. 

zaudētā summa EUR 400 EUR 1800 visa summa 

 

 

 

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

LR pilsoņiem visās 7 Centrālamerikas valstīs vīzas nav nepieciešamas, bet nepieciešama ASV ESTA! 

LR nepilsoņiem šo ceļojumu komplicētā vīzu procesa dēļ nevaram piedāvāt! 

ASV ieceļošanas atļaujas saņemšanai nepieciešams 
• ja ceļotājam ir Latvijas pilsoņa biometriskā pase (ES pase sarkanā krāsā, kas izdota pēc 2007. gada 20. novembra), tad ASV 

vīza nav nepieciešama, bet jākārto ASV iebraukšanas atļauja ESTA. Lai to iegūtu, ceļotājiem (izņemot tos, kuriem ir iepriekš 

nokārtota ASV vīza) OPERATORA birojā jāiesniedz vīzu anketa, pases kopija, telefona nr. un e-pasta adrese līdz 22.10.22. 

Ja gadījumā tiek atteikta ieceļošanas atļauja Bezvīzu programmas ietvaros, nepieciešams kārtot vīzu ASV vēstniecībā. 

• ja ceļotājam pasē ir Z-KOREJAS, JEMENAS, IRĀNAS, LĪBIJAS, SOMĀLIJAS, SĪRIJAS, IRĀKAS vai SUDĀNAS vīza, 
tad jākārto vīzas pēc iepriekšējās kārtības, t.i. līdz līdz 22.10.22. OPERATORAM jāiesniedz: pase; izziņa no darbavietas par 
ieņemamo amatu un darba algu (vai pensijas apliecības kopija); aizpildīta vīzas anketa; 1 foto (5x5 cm). Tādējādi ieteicams 

pasi nomainīt! ASV vēstniecībā jāierodas visiem, kuriem nepieciešama ASV vīza. Datums un laiks tiks paziņots atsevišķi. 

Līdzi jāņem: pensionāru apliecība (kam ir) un nekustamo īpašumu apliecinoši dokumenti (nav obligāti, bet ieteicams). 

Potes Pasaules veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B un difteriju, kā arī veikt profilakses 

pasākumus pret malāriju. Dzeltenā drudža zona skar tikai 1 dienu Panamā. Detalizētu informāciju jums 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


