
 
 

 
 

 

21/08 – 29/08/2020 
 

Diena Apraksts 

1.diena 
21.08.2020. 

 
 

Lidojums Rīga – Maskava 11:45 – 13:20 
Lidojums Maskava – Irkutska 17:25 – 04:10 (+1) 

2.diena 
22.08.2020. 

 

Pusdienas, vakariņas 

Agri no rīta  04:10 ierašanās Irkutskas lidostā.  
Tikšanas  ar vietējo gidu. Transfērs uz viesnīcu  MARX, izvietošanās un atpūta pēc 
lidojuma.  
Pusdienas pilsētas restorā. Pēc tam iepazīšanās ar Irkutsku.  Pilsētas vesture nav  
īpaši  liela – vien 357 gadi. Bet pateicoties tam, ka  ļoti labi saglabājusies vecpilsēta un 
atrašanas  vieta – šodien to uzskata par vienu skaistākajām Krievijas pilsētām. 
Ekskursijas laikā apmeklēsim pilsētas nozīmīgākās vietas – Maskavas vārtus, 
pieminekli A.Kolčakam, memoriālo kompleksu Mūžīgā uguns... Apmeklēsim arī 130-
to kvartālu, kas šodien ir īpaša vieta Irkutskas ainavā.  
Vakariņas pilsētas restorānā. 
 

3.diena 
23.08.2020. 

 

 

Brokastis, vakariņas. 

Šodien uzsākam ceļojumu uz Oļhon salu. Pa ceļam  būs iespējams vērot Sibīrijas 

pasakaino dabu, kas rada bezgalības iespaidu... pa  ceļam pusdienas pauze 

kafejnīcā. Pēc tam  šķērsosim ar prāmi caur tā  saucamajiem Oļhonskas vārtiem. 

Pēc tam pašā  salā ar vietējā kolorīta  mašīnā VAZ dosimies uz viesnīcu, lai 

atstātu tur mantas.  
Pēc  tam ‘došanās  uz Šamanska klinti – vienu no 9 Āzijas svētvietām. Kādreiz  šo 
klinti sauca  par Akmens svētnīcu,  bet šodien tā ir viena no Baikāla ezera 
vizītkartēm. Senāk burjati  atklāja klintī alu,kur tika veikti dažādi šāmaņu rituāli. Bet 
vēlāk šeit izvietoja Budas altāri. Par to  visu  liecina Burhanas apkaimē veiktie 
arheoloģikie izrakumi. Šeit tika atrasti daudzi apbedījumi jau no neolīta un  bronzas 
laikmetiem. 
Atgriešanas viesnīcā. Vakariņas viesnīcā.  

4.diena 
24.08.2020. 

 

Brokastis, vakariņas. 

Došanas uz ziemeļu daļa s apmetni – Hoboij -  iespaidīgu stabveida klinti, kura ir 

devusi arī vietas nosaukumu. Apmetne atrodas tuvu pašai plašākajai Baikāla 

ezera vietai – 79,5 km. Šeit patiesi var  novērtēt iespaidīgos  ezera izmērus, 

pateicoties kuriem vietējie iedzīvotāji ezeru mēdz saukt par jūru. Ekskursijas 

laikā būs iespēja redzēt salas  unikālo  dabu  un tās  objektus – Oļhonas stepes, 



Trīs brāļu klinti... Ekskursija  ilgs  visu  dienu un tā  radīs  neaizmirstamus 

iespaidus. Pusdienas būs  īpašas,gatavotas uz klints ugunskurā.  
Pievakarē atgriešanās viesnīcā. Vakariņas. 
 

5.diena 
25.08.2020. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Došanās  ekskursijā uz Oļhonas salas dienvidu daļā. Šī ekskursija labi parādīs salas 
unikālo dabu. Ekskursijas  laikā  redzēsim Semissoni – vieta, kura kādreiz bija salas 
administratīvais centrs. Šodien  šai vietā  aug bērzs, kurš brīnumainā kārtā ir 
izdzīvojis mežu izciršanas laikā. Bērzi kā tādi ir liels retums salā. Tādēļ arī šo bērzu 
uzskata par svētu un ļaudis viņu  apķerot vienmēr iedomājas vēlēšanos.  
Kā nākamo skatīsim Mazo Hagoju – no šejienes ir  pasakains skats uz Ogojas salu. 
Vienlaicīgi arī viena no pielūgsmes vietām.  
Hagojas pāreja -  701 mvjl. Vieta, no kuras  redzama neaizmirstama aina uz  
apkārtnes  dabu. 
Hul līcis – viena no skaistākajām vietām Baikālā. 
Sirds ezers – pats nosaukums jau liecina par tā  izskatu un formu. Saka,ka 
jaunlaulātajiem ir jāiemet akmentiņš  šai ezerā,yad  vēlēšanās piepildās.  
Nadhadaij skatu laukums – vieta,kur aug  ēdelveisi. Un  no šejienes ir ļoti sakists 
skats uz Baikālu.  
Vakarā atgriešanās viesnīcā, vakariņas. 
  

6.diena 
26.08.2020. 

Brokastis vienīcā.  

Atgriešanās  Irkutskā.  Pa ceļam pusdienas etnokompleksā.  
Ap plkst.15:oo ierašanas Irkutskā un  tūdaļ seko  pārbrauciens uz Listvanku. Ciemats 
atrodas starp  Baikāla ezeru un Primorskas kalnieni. Tā  vienlaicīgi ir  senākā  
apmetne pie baikāla un atrodas arī pie Angāras upes izteces.  
Izvietošanās viesnīcā,  vakariņas. 
 

7.diena 
27.08.2020. 

Brokastis viesnīcā.  
Ekskursija Baikāla muzejā -  šeit atrodas 9 lieli akvāriji, kuros  redzama visa Baikālā 
mītošās zivis. Būs iespējama virtuāla’eksursija pa Baikāla dzīlēm. Pēc  muzeja  
apmeklējuma  došanas uz tirgu – šeit  labi varēs  redzēt un iepazīt vietējo kolorītu. 
Pēc tam ar pacēlājiem  dosimies uz Čerskova virsotni 775 mvjl. Šī virsotne ir 
nosaukta I.Čerskova vārdā – Baikāla  pētnieka un ģeologa vārdā.  
Pusdienas pilsētas kafejnīcā -  būs iespējams baudīt vietājās zivis. 
Pēc pusdienām ekskursija uz Taļci ciematu – tas izvietojies  gleznainā vietā pie 
Angāras upes līča.  
Pēc tam  došanās uz Irkutsku. Izvietošanās viesnīcā. 
Vakariņas mednieku restorānā, kur būs iespējams baudīt dažādus medījumus.  
 

8.diena 
28.08.2020. 

Brokastis viesnīcā.  
Brīvais laiks pilsētā.  
 

10.diena 
29.08.2020 

Ap plkst 02:oo transfērsuz lidostu. 
Lidojums Irkutska – Maskava 05:30 – 06:40 
Lidojums Maskava – Rīga 09:15 – 10:55 
 

 
 



 
 
 
 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR  1717,-  
Piemaksa par vienvietīgu numuru EUR 368,-  

 
 
Samaksas: 
Piesakoties EUR 500,- 
Pilna samaksa līdz 15.07.2020 
              
Cenā iekļauts 

 Lidojums Rīga – Irkutska – Rīga; 
 Krievijas vīzas izmaksas; 
 Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;  
 Dzīvošana 3* un 4* viesnīcās;  
 Brokastis viesnīcās un tūristu viesu namos; 
 Pārējās ēdienreizes pēc programmas; 
 Vietējais gids ekskursiju laikā krievu valodā; 
 Visas programmā minētās ekskursijas;  
 Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Grupas vadītājs no Latvijas;     Anniņmuižas bulvāris 54-64 

    LV-1069 Rīga 
    29405500 

 
 
Cenā nav iekļauts: 

 Personīgie izdevumi;  
 dzeramnaudas personālam 


