
 
 
 

 
 
 

 
04.12.-14.12.2023 

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, 04.decembris. Lidojums. 
Lidojums : Rīga – Stambula 12:05 – 16:10, ar a/k Turkish airlines 
      Stambula – Abu Dabi  20:30 - 01:55 (+1) 
 

2.Diena, 05.decembris. Abu Dhabi ekskursija 
Ierašanās Dubaijas lidostā, robežas šķērsošana, transfērs uz viesnīcu Iekārtošanās 
viesnīcā Corniche hotel Abu Dhabi 
http://cornichehotelabudhabi.com/ 
Brokastis.  
Abu Dhabi pilsētas apskate. Šīs ekskursijas laikā Jūs iepazīsieties 
nepārspējamo Abu Dhabi. Apmeklēsim lielāko mošeju valstī ‘’Grand Sheikh 
Zayed Mosque’’. 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. 
 
 
 
 
 
   
 

3.Diena, 06.decembris. Ziedu dārzs, tauriņu parks un safari tuksnesī.. 
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Dubaju.  
https://deira.goldentulip.com/en-us/ 
Pēc tam došanās uz vienu no skaistājaiem ziedu dārziem pasaulē Miracle garden – neiedomājamas 
ziedu kompozīcijas, smarža un pats parka izkārtojums – tas neatsās nevienu vienaldzīgu! 
https://www.dubaimiraclegarden.com/ 
Dubaijas brīnumdārzā atrodas arī nesen pievienotais Dubaijas tauriņu parks. Šis ir pasaulē lielākais un 
reģiona tauriņu dārzs, kurā ir 15 000 aptuveni 26 veidu tauriņu! Dubai Butterfly Garden ir iekštelpu 
dārzs, kurā ir desmit kupoli, kas noteikti iekaros jūsu sirdi. Šeit ir iespējams ieraudzīt skaistus un 
eksotiskus tauriņus.   
Vēlu pēcpusdienā došanās safari braucienā uz  tuksnesi. Tas būs  piedzīvojums  -  ar  džipiem 
izbrakšana pa  tuksneša kāpām, drosmīgajiem iespēja par paildus maksu izbraukt arī  ar 
kvadracikliem. Pēc tā visa vakariņas  un  šovs tuksnesī, vērojot vēderdejas un baudīt BBQ ēdienkarti, 
kā arī tradicionālo ūdenspīpi! Vakarā ierašanās viesnīcā Dubajā. 
Viesnīca Ramee Rose Hotel  
https://www.rameehotels.com/ 
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4.Diena, 07.decembris. Dubajas iepazīšana. 
 Brokastis viesnīcā.  Pēc tam Dubaijas pilsētas ekskursija – apskatīsim gan Jauno Dubaiju, gan veco 
pilsētas daļu. 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.  
Vakarā dosimies uz vienu no pasaules augstākajām ekām – Burj Khalifa, 
uzbrauksim līdz 124. 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. Atgriešanās viesnīcā un vakariņas. 
 
 
5.Diena, 08.decembris.Dubajas safari parka un Dubai village iepazīšana.  
Brokastis viesnīcā.  Došanās uz  Dubajas safari parku. Tas ir unikāls dabas 
parks, kurš izvietojies  119 hektāros. Šeit mīt vairāk nekā 2500 dzīvnieku no 
visas pasaules. Lauvas, ziloņi, žirafes, mēness lāči, kamieļi — jūs tos visus 
atradīsit šeit. Parks ir sadalīts dažādās zonās, katrā zonā ir to reģionu 
vietējie dzīvnieki. Sagatavojieties iepazīties ar Āzijas džungļiem, Arābijas tuksnešiem, Āfrikas lietus 
mežiem un daudz ko citu. 
Dubai village. 
https://www.globalvillage.ae/ 
Tas ir interesants ub unikāls muzejs, kurā vienkopus var redzēt 90 valstu  dažās pazīstamas celtnes! 
Vakariņas viesnīcā.  
 
6.Diena, 9.decembris.  Nākotnes muzejs un transfērs uz Ras all Khaimu. 
Brokastis viesnīcā.  
Nākotnes muzejs. 
https://www.dubaifuture.ae/initiatives/future-experience/museum-of-the-future 
Tas ir noteikti apskates vērts muzejs, kur izveidots priekštats, kas mūs  sagaida jau 
drīzākajā nakotnē....  
Pēc tam pārbrauciens uz Ras All Khaimu, Marjanas salu un  izvietošanās viesnīcā  
Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island 
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-resort-marjan-island 
 
7.Diena, 10.decembris.  Atpūta 
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai. Viss iekļauts cenā. 
 

8.Diena, 11.decembris. Atpūta 
Brokastis viesnīcā . Diena veltīta atpūtai. Viss iekļauts cenā. 
 

9.Diena, 12.decembris.  Atpūta 
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai. Viss iekļauts cenā. 
 
10. Diena, 13.decembris.  Atpūta 
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai. Viss iekļauts cenā. 
Vēlu vakarā ap 22:00 transfērs uz Dubajas lidostu. 
 
11.Diena, 14.decembris. Atpūta  
Reģistrēšanās reisam. 
Lidojums: Dubaija – Stambu la 02:50 – 06:45 
                   Stambula – Rīga 16:00 – 18:10 
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Ceļazīmes cena: 2238,- EUR  

Piemaksa par vievietīgu numuru 590,- EUR 
 
 
 
 
 

Apmaksas kārtība: 
Piesakoties 600 EUR  

Pilna samaksa līdz 01/11/2023 1638 EUR  

 
 
Cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Stambula – Abu Dabi ; Dubaija – Stambula – Rīga (ar a/k Turkish airlines); 
 Lidostu nodokļi un nododamā bagāža; 
 Transfēri pēc programmas; 
 Dzīvošana viesnīcās eksursijas laikā Abu Dhabi un Dubaijā ar brokastīm un vakariņām   
 Dzīvošana viesnīcā Ras Al Khaimah ar viss iekļauts ēdināšanu   
 Tuksneša safari ekskursija ar vakariņām; 
 Panorāmas biļete uz Burj Khalif skatu torni; 
 Ieejas biļetes Miracle garden; 
 Ieejas biļete Tauriņu mājā; 
 Luvras muzeja biļete; 
 Ieejas biļete Dubajas safari parkā; 
 Dubai village; 
 Nākotnes muzejs; 
 Transports visu eksursiju laikā; 
 Ekskursijas ar krieviski runājošu gidu: 

o Dubaijas pilsētas apskates ekskursija; 
o Abu dabu pilsētas apskates ekskursija;  

 Grupas vadītājs no Latvijas; 
 Ceļojumu veselības apdrošināšana; 

 
Papildus: 
 Tējas naudas un citi personīgie izdevumi;  
 Tūristu nodoklis viesnīcās ap  6 EUR par nakti 
  Anniņmuižas bulvāris 54 – 64 

LV- 1069, Rīga 
Tel. 67223112  

GSM: 29405500 
www.digitours.lv 
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