
 

              2018. gada 22.oktobris – 3. novembris 

 

1. diena, 22.10.18. Rīga - Havana 
Lidojums: Rīga – Stambula 12:20 – 15:20 ar Turkish Airlines  
 
 

2. diena, 23.10. Havana 
Lidojums: Stambula – Havana 01:40 – 07:50 
Tikšanās ar krieviski runājošu gidu.  Iepazīšanās ekskursija Kubas galvaspilsētā Havanā 
Ekskursijas laikā iepazīsimies ar Havanas jauno, moderno pilsētas daļu – Havanas 
Universitāte, ‘’Malecōn’’ jūras promenādi, Kristapa Kolumba kapsēta, Revolūcijas laukums. 
Brīvais laiks un pusdienas Cafe Laurent. Transfers uz viesnīcu ap plkst 16:00 check in 
viesnīcā. Atpūta , vakariņas un nakts viesnīcā.  
 

3. diena, 24.10. Havana 
Brokastis viesnīcā. Havanas ekskursijas turpinājums - pilsēta ir ievērojama ar savu 
iespaidīgo arhitektonisko dažādību – baroks, neogotika, neoklasicisms, jūgendstils, 
modernisms, u.c. Pilsētas vecākā daļa, pazīstama kā vecā Havana, UNESCO tika pasludināta 
par Cilvēces dzimtīpašumu. Apskates vērti objekti ir koloniālā Havana, Katedrāles laukums, 
Centrālais parks, Havanas Kapitolija, Havanas Universitāte.  
Pusdienas La Barca restorānā, tieši pie Havanas 
līča. Pēc tam dosimies uz rumu fabriku, kur būs 
iespējams degustēt īstu Havanas rumu!  
Došanās atpakaļ uz viesnīcu. Vakariņas viesnīcā. 
Par papildus maksu iespējams doties uz 
Tropicana Cabaret šovu, tā laikā būs iespējams 
vērot ļoti elpu aizraujošu šovu ar krāšņiem 
tērpiem 
- Šovs 150 EUR/par cilvēku  

o Papildus 25 EUR/par cilvēku/4 cilvēki mašīnā ja vēlaties uz turieni un atpakaļ 
doties vecā Amerikāņu auto 

o Papildus 25 EUR/par cilvēku/4 cilvēki mašīnā ja vēlaties uz 
turieni un atpakaļ doties vecā Amerikāņu auto 

o Papildus 25 EUR/par cilvēku/2 cilvēki mašīnā ja vēlaties uz 
turieni un atpakaļ doties vecā Coco taxi 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. diena, 25. 10. Vinales ieleja – Pinar del Rio 
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm došanās Vinales ielejas apskates tūrē. Vinales ieleja ir valsts 
nozīmes piemineklis un UNESCO to ir pasludinājis par Cilvēces Kultūras Ainavu. Šajā ielejā 
ir daudz alu, kas izveidojušās erozijas ceļā un tā ir iecienīta tūristu atpūtas vieta. Pa ceļam 
apskatīsim ‘’Los Jasmines’’, no kura paveras brīnišķīgs skats uz ieleju. Pēc tam turpināsim 
ceļu uz ‘’La Cueva del Indio’’, kur būs iespēja tradicionālajās laivās braukt pa upi cauri 
iespaidīgajām pazemes alām. Pusdienas restorānā ‘’El Palengue de los Cimarrones’’. Pēc tam 
apmeklēsim ‘’Mural of the Prehistory’’ – milzu mākslas darbs uz klintīm attēlot pasaules 
attīstība līdz cilvēka rašanai uz zemes. Atgriešanās Havanā, nakts viesnīcā. Vakariņas 
viesnīcā. 
 

5. diena, 26.10. Varadero 
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Kubas populārāko kūrortpilsētu 
Varadero. Pludmales, pievilcīgas alas un nogāzes ir tikai daži no 
pilsētas brīnumiem. Varadero ir iespējams izmēģināt arī niršanu ar 
akvalangiem un dziļūdens zvejošanu. Iekārtošanās viesnīcā. Brīvais 
laiks atpūtai. Ēdināšana viesnīcā VISS IEKĻAUTS. 
 

6. diena, 27.10.  Varadero 
Ēdināšana viesnīcā : viss iekļauts 
Brīva diena atpūtai pludmalē.   
 

7. diena, 28.10.  Varadero 
Ēdināšana viesnīcā : viss iekļauts 
Brīva diena atpūtai pludmalē. Vakariņas un nakts viesnīcā. 
Papildus ekskursijas: 
- Džipu safari 70 EUR/par personu iekļaujot pusdienas 
- Izbrauciens ar katamarānu+snorklēšāna 80EUR/par personu iekļaujot jūras velšu pusdienas 
- Ekskursija uz Trinidadu 90 EUR/par personu iekļaujos pusdienas 

 

9. diena, 29.10.  Varadero 
Ēdināšana viesnīcā : viss iekļauts 
Brīva diena atpūtai pludmalē.   

 
10. diena, 30.10.  Varadero 
Ēdināšana viesnīcā : viss iekļauts 
Brīva diena atpūtai pludmalē. 

 
11. diena, 31.10.Varadero – Havana  
Brokastis. Līdz plkst. 12:00 atpūta. 
12:00 izrakstīšanās  no  viesnīcas. 13:00 pusdienas viesnīcā. 
15:00 transfērs uz Havanu.  
Ierašanās  pilsētā,  iekārtošanās  viesnīcā.  Brīvais laiks pilsētā.  
Vakariņas viesnīcā.  
 
 
 
 



 

12. diena, 1.11.Havana - Stambula 
7:00 transfērs uz  lidostu.  
Plkst. 10:35 reiss Havana – Stambula  
 

13. diena, 02.11.Stambula 
10:10 ierašanās Stambulā. 
Transfērs uz  viesnīcu Stambulā.  
 

14. diena, 03.11. Stambula - Rīga 
Ap plkst 07:00 transfērs uz lidostu. 
Lidojums: Stambula – Rīga 10:00 – 12:00 
 

 

Ceļazīmes cena 1 personai: EUR 2828,- 
Piesakoties  pirmā  iemaksa EUR 500,- 

 
 

 
Ceļazīmes cenā ietverts: 

o Aviobiļete Rīga - Stambula – Havana – Stambula– Rīga; 
o Lidostu nodokļi; 
o Transfēri un komfortabls autobuss ekskursiju programmas laikā; 
o Nakšņošana 4 *viesnīcās ar brokastīm ; 
o Pusdienas saskaņā ar programmu; 
o Varadero kūrortviesnīcā All Inclusive ēdināšana; 
o Grupas vadītājs visa ceļojuma laikā; 
o Krieviski runājošu vietējo gidu pakalpojumi; 
o Medicīniskā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem; 
o Kubas vīza; 
 

 

 

 

Papildus izdevumi: 
o Personīgie izdevumi; 
o Dzeramnaudas; 
o Papildus ekskursijas; 
 

Skolas iela 30, Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 26433302, 29405500 

E-pasts: digitours@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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