
 
 

 
 

 

13/01 – 26/01/2023 
 

Diena Apraksts 

1.diena 
13.01.2023 

 
 

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

2.diena 
14.01.2023 

 

Lidojums Stambula- Havana 02:30 – 07:35 
No rīta plkst.07:35 ierašanās Havanas starptautiskajā lidostā. Robežas un muitas  
formalitāšu nokārtošana. Tikšanās ar vietējo gidu un  transfērs uz viesnīcu. 

 Viesnīca NH Capri. 
https://nhcaprilahabanahotel.com-website.com/ 
Atpūta pēc lidojuma,  brokastis. 
HAVANA. 
Ap plkst.12:00 ekskursija pa Havanu  – pilsētas vēsturiskais centrs, kurš ir 5 kv km 
liels, iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā 1982.gadā. Un šobrīd tas 
ir lielākais kiloniālis centrs visā Latīņamerikā. No šejienes sāksies arī mūsu patstaiga 
caur galvaspilsētas centru, no Plaza de la Catedral līdz restorāna bāram La 
Bodeguita del Medio, slavens restorāna bārs, kurā dzimis Mojito kokteilis, un šeit 
mēs uz brīdi apstāsimies un būs iespēja to arī nobaudīt! Turpināsim pastaigu uz Calle 
de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja un Plaza San 
Francisco de Asís. Ar vintage automašīnām 2 stundu dosimies braucienā pa Havanu 
-  Malecon, Quinta Avenida, Plaza de la Revolucion. Atgriešanās viesnīcā.  
Vakariņas viesnīcā. 
Pēc vakariņām dosimies uz Cabaret Parisien viesnīcā Nacional. Pēc tam atgriešanās 

viesnīcā.   
 

3.diena 
15.01.2023 

 

 

Brokastis, vakariņas. 
 

HAVANA – VIÑALES – HAVANA – 420 km.  
Došanās uz Valle de Vinales, kas atrodas Pinar del Rio, Kubas vistālākā rietumu 
province, kur tiek audzēta labākā tabaka pasaulē. Brauciena laikā būs iespējams 
apbrīnot palmu ielejas kokus, tostarp karaliskās palmas (Kubas nacionālais koks). 

https://nhcaprilahabanahotel.com-website.com/


Valle de Viñales ir ieleja, kas pazīstama ar "Mogotes", kas ir Kubā unikāli klinšu 
veidojumi ar vertikālām sienām un noapaļotām virsotnēm. Apstāsimies Mirador de 
los Jazmines. Pēc tam apmeklēsim Mural de la Prehistoria. Dienas viens no 
interesantākajiem apmeklējumiem būs Casa del Veguero apmeklējums, kur 
redzēsim kā vietējie zemnieki dzīvo un audzē tabaku.  Pievakarē atgriešanās viesnīcā 
Havanā.  
Vakariņas viesnīcā. 

  
 

4.diena 
16.01.2023 

 

Brokastis, vakariņas. 
HAVANA – SANTA CLARA – TRINIDADA – 415 km. 
Došanās uz Santa Clara. Ierašanās un ekskursija pa pilsētu – Santa Clara ir Kubas 
provinces Villa Clara galvaspilsēta. Tas atrodas provinces pašā. Santa Clara ir piektā 
apdzīvotākā Kubas pilsēta, kurā dzīvo gandrīz 250 000 iedzīvotāju – interesanta pilsētas 
apbūve un ielas..... Kā viens no interesantākajiem apmeklējumiem būs Če Gevaras 
mauzolejs un  bruņuvilciena apskate, bet tā kā pirmdienās slēgts, tad apskatīsim to no 
ārpuses. Tālāk dodamies Trinidādas virzienā.  

Ierašanās un iekārtošanās viesnīcā La  Ronda.  

https://hotelelaronda.com-hotel.com/ 
Vakariņas viesnīcā.   
 

5.diena 
17.01.2023 

 

Brokastis, vakariņas  

 

TRINIDADA 

 
Šodien iepazīsim vienu no pirmajām pilsētām Kubā, kuru dibināja spāņi 16. gadsimtā. 
Šobrīd pilsēta kopš 1988. gada ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma 
sarakstā. Apmeklēsim Kantero pili, tagad Pilsētas muzeju, kurā redzamas liels skaits 
ar antīkām mēbelēm. Kā viens no  skaistākajiem  punktiem ir amatnieku tirdziņš, kas 
izvietojies  šauru ielu labirintos. Būs iespējams  nobaudīt vienu no Kubas 
pazīstamākajiem aperatīviem bārā “La Canchanchara". 
Pēcpusdienā apmeklēsim Valle de los Ingenios, kas kādreiz bija cukura ražošanas 
centrs, šodien seno laiku “haciendas”. Manakas apmeklējums, kur redzēsim Iznagas 
sētu un tās skatu torni, no kura var redzēt ieleju.  
Vakariņas viesnīcā.  

  
6.diena 

18.01.2023 
Brokastis, vakariņas. 
TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA – 610 
km 
Došanās uz Santiago de Cuba. Pa ceļām apmeklēsim vienu no skastākajām Kubas 
pilsētām - Sancti Spíritus. Ekskursija pa tās galveno avēniju un laukumiem, skats uz tiltu 
pār Yayabo upi. Pēcpusdienā turpināsim ceļu uz Santiago de Cuba. Pa ceļama neliela 

https://hotelelaronda.com-hotel.com/


apstāšanās Bayamo pilsētā.  

Ierašanās Santiago de Cuba, iekārtošanās viesnīcā Casagranda 

http://www.hotelcasagranda.com/ 
Vakariņas viesnīcā. 
 
 

7.diena 
19.01.2023 

Brokastis, vakariņas 
 

SANTIAGO DE CUBA 

 
Pilsētas apskate - pēc Havanas tā ir vissvarīgākā pilsēta valstī un vienīgā, kurai ir ne tikai  
oficiālais tituls "Kubas Republikas varoņu pilsēta", bet arī "Rebel City" slava. 
Pilsēta sapskati sāksim ar katedrāles laukumu Plaza Central "Carlos Manuel de 
Céspedes". Ap šo laukumu atrodas slavenākās ēkas un svarīgākās ielas. Apmeklēsim 
Casa Diego Velázquez, Casa de la Trova apmeklējums ar viena kokteiļa degustāciju 
un protams arī Bacardi muzeju. Pēcpusdienā apmeklēsim Morro pils, 
Moncada kazarmas, Santa Ifigenia kapsēta.  
Nakts viesnīca. Vakariņas.  
 
  

 
8.diena 

20.01.2023 

 
Brokastis, vakariņas 
 

SANTIAGO DE CUBA – HAVANA -VARADERO 

 
Transfērs uz Santiago de Cuba lidostu iekšzemes lidojumam atpakaļ uz Havanu. 
Pakalpojuma beigas. Pēc ierašanās Havanā transfērs uz Varadero. 

Izmitināšanās viesnīcā  Melia Las Antilas.  

https://www.melia.com/en/hotels/cuba/varadero/melia-las-antillas/index.htm 
Atpūta. Viss iekļauts cenā! 
 

9.diena 
21.01.2023 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Meksikas līča krastā. 
 

10.diena 
22.01.2023 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Meksikas līča krastā. 
 

11.diena 
23.01.2023 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Meksikas līča krastā. 
 

12.diena 
24.01.2023 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Pēc pusdienām došanās uz Havanu. 

Iekārtošanās viesnīcā NH CAPRI. 
Vakariņas. 
 

13.diena 
25.01.2023 

Transfērs uz Havanas lidostu ap plkst 06:00 
Reģistrēsanās reisam uz Stambulu. 
Lidojums Havana – Stambula 09:00 – 09:30 (+1) 
 

14.diena 
26.01.2023 

Lidojums Stambula – Rīga 16:00 – 18:10 
 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR  3570,-  
                           Pirmā iemaksa piesakoties: EUR 1000,- 

http://www.hotelcasagranda.com/
https://www.melia.com/en/hotels/cuba/varadero/melia-las-antillas/index.htm


Piemaksa par vienvietīgo numuru EUR 580,-   

Cenā iekļauts 
 Lidojums Rīga – Stambula –  Havana; 
 Lidojums Santiago de Cuba – Havana; 
 Lidojums Havana – Stambula -- Rīga: 
 Transfēri lidosta – viesnīca – lidosta;  
 Dzīvošana 4* viesnīcās;  
 Brokastis un  vakariņas ekskursijas laikā; 
 Viss iekļauts atpūtas laikā; 
 Visas programmā minētās ekskursijas; 
 Ieejas biļetes minētajos objektos; 
 Vietējais gids ekskursijas laikā krievu valodā;  
 Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Grupas vadītājs no Latvijas;     Anniņmuižas bulvāris 54-64 

    LV-1069 Rīga 
    maris@digitours.lv 
    29405500 

Cenā nav iekļauts: 
 Personīgie izdevumi;  
 Kubas vīza 45,- EUR 
 Dzeramnaudas personālam 

 
  

mailto:maris@digitours.lv

