
  
 

 

24/02 – 07/03/2023 

 
Diena Apraksts 

1.diena 
24.02.2023. 

 
 

Tikšanās lidostā Rīga plkst. 16:30 
Reģistrēšanās lidojumam. 
Lidojums Rīga – Stambula      19:00 – 23:15 
 

2.diena 
25.02.2023. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Lidojums Stambula – Majami (Miami)   01:45 – 06:35 
Ierašanās Majami starptautiskajā  lidostā, robežas šķērsošana un  došanās uz 
viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā un atpūta pēc lidojuma.   

Viesnīca THE CONFIDANTE BY HYATT 
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/florida/the-confidante-miami-beach/miaob 
 

3.diena 
26.02.2023. 

 

 

Brokastis viesnīcā. Un kruīzam sākoties viss iekļauts cenā! 
Transfērs uz Fortloderdeilu. Došanās  uz reģistrāciju kruīza braucienam pa Karību 
salām ar  kuģi Celebrity Reflection. Reģistrācijas sākums  10:00 
Plkst.15:oo sākas  kruīzs 

  
 

4.diena 
27.02.2023. 

 

Viss iekļauts cenā! 

  
Plkst.07:00 kuģis piestāj pirmajā pieturpunktā Nassau , Bahamu salas  ostā.  
Precīza ekskursijas cena  tiks precizēta tuvākajā laikā! 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/florida/the-confidante-miami-beach/miaob


 
Rosīgie tirgi un mierīgās pludmales ir kā šīs Bahamu salu galvaspilsētas iņ un jaņ. 
Nassau salmu tirgus, kas atrodas trīs kvartālu attālumā no ostas, piedāvā pārdevēju, 
pircēju un pirātu sacelšanos, savukārt plašajās baltajās pludmalēs, kas atrodas dažu 
minūšu attālumā no pilsētas, ir saules apsildītas smiltis, tirkīza ūdeņi un koraļļu rifi. 
Starplaikos tiek piedāvātas aktivitātes, kas piemērotas visai ģimenei — haizivju 
vērošana, peldēšana ar delfīniem, peldēšana lejā ar ūdens slidkalniņiem. 
Dodieties kruīzā uz Bahamu salām un atklājiet zudušo Atlantīdas pilsētu Paradīzes 
salā, ko savieno tilts ar Naso. Varat vizualizēt mītiskās Atlantīdas ielas pie Ruins 
Lagoon un pastaigāties pa zemūdens tuneļiem ar haizivīm plēsēju lagūnā. Arī 
paradīzes salā varat brist pa ūdeni līdz viduklim un izveidot personisku saikni ar 
inteliģentiem, maigiem delfīniem. Sazinieties aci pret aci. Klausieties viņu 
vokalizāciju. Redzēt sajūsmu viņu sejās. Seklā ūdens pieredze ir viena no vairākām 
Dolphin Cay, akreditētā jūras zīdītāju dzīvotne ar 11 akru lagūnu, līčiem un 
smilšainām pludmalēm, dzīvojamiem baseiniem un mūsdienīgu izglītības centru. 
Dodieties uz prāmi uz Zilās lagūnas salu luksusa pludmales atpūtai. Atpūtieties un 
iekārtojieties šūpuļtīklā. Gozējieties siltā zeltainā saulē un rāmos Atlantijas okeāna 
ūdeņos. Skatieties, kā palmas šūpojas un spēlējas delfīni. Tā ir tīras svētlaimes diena. 
Pārlūkojiet beznodokļu veikalus un Nassau salmu tirgu pilsētas centrā. Jūs atradīsiet 
autentiskus Kubas cigārus un unikālus mākslas darbus. Skatieties, kā amatnieki auž 
savas sarežģītās salmu cepures, somas un citas piemiņas lietas, izmantojot 
gadsimtiem mantotās metodes. Rosīgajā Bay Street atrodiet beznodokļu 
piedāvājumus un krāsainu arhitektūru. Paradīzes salā pāri tiltam iegādājieties modes 
un izsmalcinātus zīmolus. 
No okeāna izplūst Nasavas kulinārijas veltes — tādi ēdieni kā cepts snapperis, kas 
tiek pasniegts ar putraimiem un ar sviestu pārliets rupjais sīpoli. Izmēģiniet gliemenes 
— ikoniskā gliemežnīcas jūras molusku, kas tiek pasniegts kā gliemežvāku putraimi, 
gliemežvāki, plaisātas gliemenes, pat neapstrādātas gliemenes svaigā laima sulā. Zirņi 
un rīsi ir galvenais garnīrs, un dzērieni uz ruma bāzes vienmēr ir populāri. 
 
Plkst 16.00 atgriešanās uz kuģa un  dodamies tālāk pa Karību jūru uz nākamo 
pietturpunktu! 
 

5.diena 
28.02.2023. 

 

Viss iekļauts cenā! 

Šī diena pilnībā uz kuģa. Atrodoties jūrā, veltiet laiku, lai uzlādētos un atpūstos  
pirms nākamā piedzīvojuma. Atpūtieties pie baseina, palutiniet sevi spa, nogaršojiet 
delikateses vai izpētiet norises vietas uz kuģa, līdz ierodamies nākamajā 
pārsteidzošajā galamērķī. 
 

6.diena 
01.03.2023. 

 

Viss iekļauts cenā! 
Plkst.- 08:00 piestāj  Ocho Rios ostā, Jamaika. 

  
Daudzi Ocho Rios apmeklētāji izbauda pārgājienu pa Dunn's River Falls, kur jūs 
šķērsosiet virkni kaļķakmens pakāpienu, kas paslēpti zem plūstošā ūdens. Pa ceļam 
apstājieties, lai iegremdētos vienā no ūdenskrituma tīrajiem, rindu baseiniem. 

Tas ir neaizmirstams pedzīvojums! 



Plkst 16:oo atgriešanās uz kuģa. 
 

7.diena 
02.03.2023. 

Viss iekļauts cenā! 
Plkst.08:00 kuģis piestāj George Town ostā, Lielās Kaimanu salas. 

  
Neviens galamērķis nesajauc globālās finanses ar Karību jūras dzīvesveidu gluži kā 
Kaimanu salas. Šis izsmalcinātais galamērķis piedāvā pasaules klases restorānus, 
dizaineru modes preču veikalus un beznodokļu iepirkšanos, kā arī balto smilšu 
pludmales, izcili zilus ūdeņus un kupliem koraļļu rifiem. Izbaudiet pastkartes skatus 
uz Džordžtaunu, Seven Mile Beach un West Bay no īpaši izstrādātā Cayman 
Explorer. Jūs varat viegli nokāpt seklos ūdeņos, lai sazinātos ar viesmīlīgajiem 
dzeloņrajiem. 
Sāciet savu snorkelēšanas piedzīvojumu no greznā katamarāna. Peldiet cauri Otrā 
pasaules kara flotes kuģim USS Kittiwake, kas tagad ir sekls mākslīgais rifs. 
Pabeidziet ar nesteidzīgu sauļošanos un vēsiem kokteiļiem. Peldieties kopā ar 
Stingray City iedzīvotājiem Koraļļu rifu dārzu kristāliskajos ūdeņos. Pēc 
snorkelēšanas ar graciozajiem stariem uzlādējieties ar salas bārbekjū Seven Mile 
Beach. Jūs iepirksieties līdz iepirkšanās vietai Džordžtaunas beznodokļu veikaliņos. 
Atrodiet dāvanas ikvienam — arī sev — piemēram, porcelānu, kristālu, rotaslietas, 
senlietas un slavenu dizaineru apģērbu kūrortā. 
Gliemeņu čaumalas bija garšīgu gliemju mājas. Izmēģiniet Kaimanu končas salātos, 
biezpienā un fritēs. Kruīzi uz Lielo Kaimanu salām neiztikt bez bagātīgā Karību jūras 
karija parauga, un nepalaidiet garām svaigus produktus: kokosriekstu, manioku un 
ceļmallapas. Desertā uzēdiet kādu ruma kūku. 
Plkst.16:00 atgriešanās uz kuģa. 
 

8.diena 
03.03.2023. 

 

Viss iekļauts cenā! 

Plkst.10:00 pietauvojas  Conzumel ostā, Meksikā! 
Rietumu lielākā koraļļu rifa vidū šī Karību jūras sala vilina makšķerniekus, nirējus, 
snorkelētājus un pludmales apmeklētājus. Makšķerējiet līdzenumos vai dodieties uz 
zilu ūdeni, lai medītu lielos medījumus — mahi-mahi, marlīnu, buru zivis un citas. 
Ņemiet līdzi savu niršanas karti savā kruīzā uz Kozumelu un vērojiet visus dabas 
brīnumus, kas sagaida zem virsmas, piemēram, neona tropiskās zivis, šūpojošas jūras 
fanes un dinamiskas koraļļu kolonijas. Vai arī dodieties snorkelēt, lai redzētu šovu 
bez niršanas kartes. Saritinieties pludmalē šūpuļtīklā ar aukstu. Playa Mia jūs pat varat 
nolidot no Twin Twister ūdens slidkalniņiem. 
Dodieties iepirkties kruīzā, lai iegūtu skaistu meksikāņu sudrabu, dzintaru un citas 
amatniecības dāvanas Sanmigelā. Vai arī dodieties uz prāmi uz burvīgo Plaja del 
Karmenu kontinentālajā daļā un pastaigājieties pa la Quinta Avenida, lai atrastu 
pievilcīgākus restorānus, bārus un veikalus. Lejā no Plajas krasta varat izpētīt seno 
maiju pilsētu Tulumu, kas iespaidīgi atrodas uz klints, un no tās paveras skats uz 
brīnišķīgo jūru un pulveraino pludmali zemāk. Cozumel virtuve nozīmē svaigas jūras 
veltes. Izbaudiet dienas lomu, kas pasniegta uz banāna lapas, vai arī marinētu laima 
sulā, cilantro, sīpolos un tomātos. Protams, šī ir vieta meksikāņu klasiskajiem 
ēdieniem, piemēram, tako, gvakamole un margaritas. 
 



Plkst.19:00 atgriešanās uz kuģa. 
 

9.diena 
04.03.2023. 

Viss iekļauts cenā! 
Šī diena pilnībā uz kuģa. Atrodoties jūrā, veltiet laiku, lai uzlādētos un atpūstos  
pirms nākamā piedzīvojuma. Atpūtieties pie baseina, palutiniet sevi spa, nogaršojiet 
delikateses vai izpētiet norises vietas uz kuģa, līdz ierodamies nākamajā 
pārsteidzošajā galamērķī. 
 

10.diena 
05.03.2023. 

Brokastis uz  kuģa. 
Plkst. 07:00 kuģies  atgriežas Fort Lauderdale, ASV, ostā.. 
Nokāpšana  no kuģa. 
Transfērs uz viesnīcu Maijami 
Viesnīca THE CONFIDANTE BY HYATT 
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/florida/the-confidante-miami-beach/miaob 
 
 

11.diena 
06.03.2023. 

Brokastis viesnīcā 
Ap plkst.07:30 transfērs uz lidostu Majami ( Miami ).  

Lidojums Majami – Stambula 11:00 – 06:15 (+1) 
 

12.diena 
07.03.2023 

Lidojums Stambula – Rīga       16:00 – 18:10 
 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR 3563,- 
                       
Cenā iekļauts 

 Lidojums Rīga – Stambula – Majami - Stambula –  Rīga; 
 Nododamā bagāža 2 x 23 kg; 
 Visi minētie transfēri; 
 Dzīvošana viesnīcā THE CONFIDANTE BY HYATT 

Maiami ar brokastīm 2 naktis  
 Kruīzs pa Karību salām; 
 Dzīvošana uz kuģa Delux kajītē ar balkonu un  pilna  

ēdināšanas  pakete; 
 Dzērienu pakete; 
 Dzeramnaudas pakete; 
 Ostu nodokļi; 
 Interneta pakete; 
 ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Grupas vadītājs no Latvijas; 

 
Cenā nav iekļauts: 

 Personīgie izdevumi; 
 ASV ESTA izmaksas 21,- USD 
 Ekskursijas kruīza laikā pa salām u.c.; 
 Ieejas maksas apskates objektos 

 

Pirmā iemaksa piesakoties EUR 800,- 

Pilna summa līdz 24.11.2023* EUR 2763,- 

*kruīza pilna  apmaksa 3 mēnešus pirms kruīza sākuma! 

  

 
Tel: 67223112; Fax: 67282512 

GSM: 29405500, 
E-mail: maris@digitours.lv 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/florida/the-confidante-miami-beach/miaob
mailto:maris@digitours.lv


Web: www.digitours.lv 

http://www.digitours.lv/

