
 
 

 

ME  KSIKA 

 

11/03 – 24/03/2020 
Diena Apraksts 

1.diena 
11.03.2020. 

 
 

Lidojums Rīga – Stambula 12:15 – 16:15 
Lidojums Stambula- Mehiko 21:40 – 04:00(+1) 
 

2.diena 
12.03.2020. 

 

No rīta plkst.04:00 ierašanās Mehiko starptautiskajā lidostā. Robežas un muitas  formalitāšu 
nokārtošana. Tikšanās ar vietējo gidu un  transfērs uz viesnīcu. 

 Viesnīca GALERIA PLAZA. 
https://www.galeriaplazahotels.com.mx/en/reforma/ 
Atpūta pēc lidojuma,  brokastis. 
Ap plkst.11:00 ekskursija pa Mehiko – Zokalo laukums – viens no skaistākajiem un 
iespaidīgākajiem  Mehiko laukumiem, vienlaicīgi arī antīkajiem pilsētu laukumiem pasaulē. 
Katedrāle – turpat laukuma vidū – būvēta uz seno acteku tempļa pamatiem. Kā nākamo 
mēs skatīsim Antropoloģijas muzeju – viens no izcilākajiem un bagātakajiem muzejiem 
pasaulē -  daudzās ekspozīcijas iepazīstinās mūs ar Meksikas vēsturi un kultūru, sākot ar 
vissenākajiem laikiem reģiona vēsturē. 
Pievakarē atgriešanās viesnīcā GALERIA PLAZA, vakariņas. 

3.diena 
13.03.2020. 

 

 

Brokastis, vakariņas. 
No rīta puses dosimiesuz Gvadalupes katedrāli – šodien jauna un moderna, bet  celta uz 
17.gs ēkas pamatiem. Vecā bazilika vēl arvien pastāv, bet diemžēl katru gadu grimst – jo 

atrodas ļoti purvainā vietā. Šodien  katedrāle ir visas Meksikas svētceļotāju mērķis, lai šeit 
pielūgtu Gvadelupes Tumšo Jaunavu. 
Pēc tam dosimies uz vienu  no unikālākajām vietām Meksikā – Teotivakānu. Šeit  
apmeklēsim unikālās  Saules un Mēnes piramīdas. Būs iespēja  uzkāpt uz šīm piramīdām 
un sajust eneģijas pieplūdumu.  Kādreiz Teotivakāna bija  viena no lielākajām pilsētām 
Amerikas kontinentā,  bet  šodien tā ir viena no pasaules unikālākajām arheoloģiskajām 
vietām.  
Pievakarē atgriešanās Mehiko, vakariņas viesnīcā GALERIA PLAZA.  

4.diena 
14.03.2020. 

 

Brokastis, vakariņas. 

https://www.galeriaplazahotels.com.mx/en/reforma/


Izbraukums uz Puebla un Cholula.  
Puebla -  šodien sauc par "Eņģeļu pilsētu", kura  dibināta 1531. gadā un atrodas 
apmēram 100 km uz austrumiem no Mehiko, Popokatepeta vulkāna pakājē. Tā ir 
saglabājusi savas lieliskās reliģiskās celtnes, piemēram, 16. – 17. gs katedrāli, un bagāto 
iedzīvotāju ēkas, piemēram, veco arhibīskapa pili, kā arī virkni māju ar unikālajām flīžu 
mozaīkām, ko šeit sauc par azulejos.  
 
Cholula - tiek uzskatīta par vecāko pilsētu Amerikā, kas kopš tās pirmsākumiem ir 
apdzīvota. Bijušais franciskāņu klosteris San Gabriel, viens no vecākajiem Amerikā, 
atrodas šajā pilsētā. Gan pilsēta, gan klosteris paceļas blakus Popocatepetl vulkānam, it kā 
viņi mēģinātu sasniegt šo sniegoto milzi. Neaizmirsīsim Nuestra Señora de los Remedios 
patvērumu, ko sešpadsmitajā gadsimtā uzcēla spāņi un kas veidots no kupoliem, kas 
pārklāti ar flīzēm. Tas tika novietots tieši virs Lielās piramīdas, pamata, kas, šķiet, ir kalns, 
nevis arheoloģiska izrakumu vieta.  Apmeklējot šo maģisko pilsētu, jūs varat izpētīt Lielo 
piramīdu un izstaigāt tās tuneļu labirintus vai tā ārējos ceļus.  
Staigājot pa tirgus, jūsu acis priecēs gaišie blūzi, kas rūpīgi izgatavoti smalkajā talavera 
keramikā – tā ir 16. gadsimta tradīcija, kas piemērota mūsdienu dizainam. 
Vakarā atgriešanās Mehiko, vakariņas viesnīcā GALERIA PLAZA. 

5.diena 
15.03.2020. 

 

Brokastis, vakariņas  
Transfērs uz Mehiko lidostu. Lidojums Mehiko – Tuxla. 
Došanās uz vienu no unikālākajiem kanjoniem pasaulē – Sumidero kanjonu. Aptuveni 1 
km dziļais kanjons šodien ir biorezervāts, kas pārsteidz ne tikai ar elpu aizraujošiem dabas 
skatiem, bet arī ar lielu dzīvnieku daudzveidību – eksotiski putni, pērtiķi un krokodīli....  
Pēc tam došanās uz Čiapas štata galvaspilsētu San Cristobal de Las  Casas. Tā ir ļoti 
gleznaina pilsēta, kura dibināta jau 1524.gadā un atrodas 2200 mvjl. Pilsētnieki lepojas ar tās 
centrālo laukumu, katedrāli un amatnieku tirdziņiem. Iekārtošanās viesnīcā CASA 
MEXICANA. 

https://www.hotelcasamexicana.com/  
Vakariņas viesnīcā.  

6.diena 
16.03.2020. 

Brokastis, vakariņas. 
Pēc brokastīm dosimies uz san Juan Chamula, kur varēsim  sajust un iepazīt Tzotzil cilts 
indiāņu dzīvesveidu un paražām. Šobrīd tā ir lielākā Maiju  indiāņu cilts pilsēta, kur dzīvo 
apmēram 40 tk iedzīvotāji, kuri runā 31 maiju valodās. Reģions Meksikā ir pazīstams kā  
lauksaimniecības novads, kurš vēl šodien dzīvo pēc senām maiju tradīcijām.  
Pēcpusdienā atgriešanās San Cristobal de Las  Casas. Brīvais laiks pilsētā. 
Nakts un  vakariņas viesnīcā CASA MEXICANA. 
 

7.diena 
17.03.2020. 

Brokastis, vakariņas 
Pēc brokastīm  došanās uz  vienu no interesantākajām arheoloģijas vietām Palenki, kas 
atrodas tropiskajos lietus mežos. Pa ceļam apskatīsim Aqua Azul un  Misol – Ha 

https://www.hotelcasamexicana.com/


ūdenskritumus. Ūdenskritumi atrodas džungļos un pēc vēlēšanās būs iespējams nopeldēties 
tirkīzzilajos ūdeņos.  
Pārbrauciens uz viesnīcu VILLA MERCEDES PALENQUE 
https://www.hotelesvillamercedes.com/en/Menu/Homepage.aspx 
Vakariņas viesnīcā.  

8.diena 
18.03.2020. 

Brokastis, vakariņas 
Pēc brokastīm došanās aptuveni 3 stundu ekskursijā pa Palenki.  
Palenque atrodas Tumbalā kalnos, un no tā paveras skats uz džungļiem. Maiju piramīdu 
celtnieki un Palenkas arhitekti līdzsvarojuši ainavu ar platformām, tempļiem un pilīm, kas 
apmetnē radīja māksliniecisku harmoniju. Usumacinta upe ir daļa no apmetnes, un tā 
radīja pārvietošanās līdzekli Palenkas iedzīvotājiem. Upe arī izveidoja Palenki pa galveno 
tirdzniecības ceļu un caur cilvēku veidotajiem kanāliem ieveda ūdeni pilsētā. Usumacinta 
pieteka Otulum tika novirzīta 50 m garā kanālā, kas šķērso pilsētu. Arheologi 2010. gadā 
atklāja, ka šim kanālam ir paaugstināts spiediens - pirmais šāda veida kanāls pasaulē. 
Palenque ir viena no visvairāk izpētītajām un dokumentētākajām maiju arheoloģiskajām 
drupām. Zināmā Palenque vēsture ir vairāk nekā mēs šeit varam sniegt. Notiekošās 
debates koncentrējas uz hieroglifu interpretāciju, daudzo valdnieku dzimumu un lomu un 
to, kā pedagogi atšifrē un interpretē noslēpumus un mainīgos faktus par Maiju. 
Neapšaubāmi, daudzas detaļas paliek nezināmas. 
Nedaudz fakti par Palenki - UNESCO mantojuma vieta 
Tiek uzskatīts, ka Palenque ir apdzīvota jau no 226. gada pirms mūsu ēras. 
Apdzīvotā vieta uzplauka 7. gadsimtā Pakalas pakļautībā. 
Palenque ir vidēja lieluma apdzīvota vieta, kas ir mazāka nekā Chichen Itza un Tikal. 
Vietne ir 1780 hektāru ar 1400 dokumentētām ēkām, bet mazāk nekā 10% pilsētas ir izrakti. 
Pēc tam transfērs no Palenque uz Villahermosa: 
Lidojums Villahermosa uz Cancun. 
Transfērs uz viesnīcu Kankunā 
Viesnīca PANAMA JACK CANCUN 
https://panamajackresorts.com/cancun 

 
9.diena 

19.03.2020. 
Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Karību jūras  krastā. 

10.diena 
20.03.2020. 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Karību jūras  krastā. 

11.diena 
21.03.2020. 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Karību jūras  krastā. 

12.diena 
22.03.2020. 

Brokastis, pusdienas, vakariņas – viss iekļauts 
Atpūta Karību jūras  krastā. 

13.diena 
23.03.2020. 

Brokastis. 
Transfērs uz Kankūnas lidostu. 
Lidojums Kankūna – Stambula 09:55 – 06:00 (+1) 

14.diena 
24.03.2020. 

Lidojums Stambula – Rīga 15:55 – 18:00 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR  3511,-  

https://www.hotelesvillamercedes.com/en/Menu/Homepage.aspx
https://panamajackresorts.com/cancun


                           Pirmā iemaksa piesakoties: EUR 750,-   

Cenā iekļauts 
 Lidojums Rīga – Stambula –  Mehiko; 
 Lidojums Mehiko – Tuxla; 
 Lidojums Villahermosa – Kankūna: 
 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 ekskursijaslaikā 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;  
 Dzeramnaudas personālam 

  

mailto:maris@digitours.lv

