
 
 
 

 
 
 

 
07.01.-15.01.2019. 

Apvienotie Arābu Emirāti ir valsts, kuras arhitektūras projektus sauc par astoto pasaules 
brīnumu, un vienreiz mūžā tie ir noteikti jāredz! Dubaija ir pārvērtusies par greznu mūsdienu 

megapoli, tomēr tā joprojām godbijīgi saglabā senās arābu pasaules tradīcijas, 
un tieši tas izraisa apbrīnu! 

 

1.Diena, 7.janvāris. Lidojums. 
Lidojums : Rīga – Stambula 12:55 – 16:50, ar a/k Turkish airlines 
      Stambula – Dubaija 19:35-01:05 (+1) 
 

2.Diena, 8.janvāris. Dubaijas ekskursija 
Ierašanās Dubaijas lidostā, vīzu kontrole un transfērs uz viesnīcu Movenpick Ibn 
Battuta Iekārtošanās numuriņos  ap 4.00 no rīta un atpūta. Brokastis viesnīcā.  
Pēc tam Dubaijas pilsētas ekskursija – apskatīsim gan Jauno 
Dubaiju, gan veco pilsētas daļu (iekļauts cenā). Ekskursija sākumā 
apmeklēsim Dubaijas muzeju, kas agrāk bija nozīmīgs tirdzniecības 
komplekss. Neliela apstāšanās pie Jumeirah mošejas, pēc tam 
turpināsim ceļu gar neaizmirstamo Jumeirah pludmali, kura ir viena 
no greznākajām visā Dubaijā. Apstāšanās pie pasaules slavenās 
viesnīcas Burj Al Ara 7*, kā arī redzēsim slaveno ‘’The Palm 
Jumeirah’’ – salu palmas formā. Atgriešanās un vakariņas viesnīcā. 
 

3.Diena, 9.janvāris. Burj Khalifa 
Brokastis viesnīcā.  Dienas pirmā daļa veltīta atpūtai, pēc tam dosimies uz vienu no pasaules 
augstākajām ekām – Burj Khalifa, uzbrauksim līdz 129. stāvam, no kura paveras lielisks skats uz 
Dubaiju no augšas, varēs redzēt arī palmu salu un tuksnešus,kas atrodas visapkārt Dubaijai. Šī celtne, 
atrodas blakus lielākajam lielveikalam pasaulē – Dubai mall, kurā atrodas ne tikai neskaitāmi veikali, 
bet pat akvārijs! Pēc tam atgriešanās viesnīcā .Par papildus samaksu (35$) ir iespējams doties 
ekskursija uz Dubaijas tukseni - safari, izbraukt ar džipiem, vērot vēderdejas un baudīt BBQ 
ēdienkarti,kā arī tradicionālo ūdenspīpi. Atgriešanās un vakariņas viesnīcā. 
 

4.Diena, 10.janvāris. Pārbrauciens uz Abu Dhabi  
Brokastis viesnīcā.  Pārbrauciens uz uz Apvienoto Emirātu galvaspilsētu - Abu Dhabi. Brauciena laikā 
no Dubaijas mēs redzēsim Jebel Ali ostu , kas ir lielākā mākslīgi izveidotā osta pasaulē.  Mūsdienās 
Abu Dhabi ir naftas biznesa centrs, kurā lepni slejas arī diženi minareti un mošejas, brīnišķīgas 
strūklakas un zaigojoši debesskrāpji, turklāt visu skauj dārzu un parku zaļā sega. Iekārtošanās viesnīca 
Crown Plaza Yas island (viesnīcā edināšana – viss iekļauts). Atpūta un nakts viesnīcā. 
 
5.Diena, 11.janvāris. Abu Dhabi pilsētas apskate 
Brokasits. viesnīcā. Abu Dhabi pilsētas apskate (iekļauts cenā). Šīs ekskursijas laikā Jūs iepazīsieties 
nepārspējamo Abu Dhabi. Apmeklēsim lielāko mošeju valstī ‘’Grand Sheikh Zayed Mosque’’, 
apstāsimies, lai apskatītu paklāju tirdziņu. Ekskursijas turpinājumā apmeklēsim Abu Dhabi Corniche 
(garš ceļš ~6km, kas stiepjas no vienas viesnīcas uz otru, uz šī ceļa/mola ir iekārtotas pludmales, dārzi 
utt.) mols, no kura paveras aizraujošs skats uz jūru un pilsētas ainavu. Ekskursijas noslēgumā 
apmeklēsim 2017.gadā atvērto Abu Dhabi Luvru, mākslas muzeju,kurā būs iespējams apskatīt vienas 
no dārgākajiem mākslas šederviem pasaulē (Leonardo Davinči, Vinsenta van Goga, Kloda Monē 
utt.) Atgriešanās un vakariņas viesnīcā.  
 
 



 
 
6.Diena, 12.janvāris.  Brīvais laiks 
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai. Tie,kas vēlas var apmeklēt Abu 
Dhabi mall,kas ir savienots ar Ferrari atrakciju parku – tajā atrodas 
neskaitāmas atrakcijas, Amerikāņu kalniņī, kā arī var 
iepazīties ar Ferrari rašanās vēsturi. Tiem,kas vēlas 
mierīgāku atpūtu ir iespējams doties pastaigā līdz F-1 
formulas trasei, vai ar shuttle busu aizbraukt līdz Yas 
Marina ostai.  Nakts viesnīcā. 
 
7.Diena, 13.janvāris.  Brīvais laiks 
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai. Tie,kas vēlas var 
apmeklēt Abu Dhabi mall,kas ir savienots ar Ferrari 
atrakciju parku – tajā atrodas neskaitāmas atrakcijas, Amerikāņu kalniņī, kā arī var iepazīties ar Ferrari 
rašanās vēsturi. Tiem,kas vēlas mierīgāku atpūtu ir iespējams doties pastaigā līdz F-1 formulas trasei, 
vai ar shuttle busu aizbraukt līdz Yas Marina ostai.  
 Nakts viesnīcā. 
 

8.Diena, 14.janvāris. pārbrauciens uz Dubaiju   
Brokastis viesnīcā . Dienas pirmā daļa veltīta atpūtai, pēc tam pārbrauciens 
uz Dubaiju. Iekārtošanās viesnīcā Movenpick Ibn Battuta un brīvais laiks.  
 

9.Diena, 15. novembris. Lidojums   
Brokastis viesnīcā, transfērs uz lidostu.  
Lidojums: Dubaija – Stambula 08:30 – 12:40 
                   Stambula – Rīga 15:30 – 17:40 
 
 

Ceļazīmes cena: 751 EUR + 1431 USD 
 

Apmaksas kārtība: 

Piesakoties 400 EUR un 500 USD 

Pilna samaksa līdz 7/12/18 351 EUR un 931 USD 

 
Cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Stambula – Dubaija – Stambula – Rīga (ar a/k Turkish airlines); 
 Lidostu nodokļi un nododamā bagāža; 
 Transfēri pēc programmas; 
 Dzīvošana viesnīcā Movenpick Ibn Battuta 5*, Dubaijā ar brokastīm un vakariņām  

https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-ibn-
battuta/overview  

 Dzīvošana Crowne Plaza Yas 4*, Yas salā ar viss iekļauts ēdināšanu  
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/abu-dhabi/auhyi/hoteldetail  

 Ekskursijas ar krieviski runājošu gidu: 
o Dubaijas pilsētas apskates ekskursija; 
o Burj Khalifa apmeklējums 129.stāvs; 
o Abu dabu pilsētas apskates ekskursija;  

 Grupas vadītājs no Latvijas; 
 Ceļojumu veselības apdrošināšana; 

 
Papildus: 

https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-ibn-battuta/overview
https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-ibn-battuta/overview
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/abu-dhabi/auhyi/hoteldetail


 Tējas naudas un citi personīgie izdevumi;  

Skolas iela 30-2 
LV- 1010, Rīga 
Tel. 67223112  

GSM: 29405500 


