
 

 

 
 

 

 

 
 

Diena Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
19/04 

 

Tikšanās lidosta Rīga plkst.10:00 
Reģistrēšanās lidojumam Rīga – Stambula 12:25 – 15:25 
Robežas šķērsošana un  došanās uz  viesnīcu Stambulā. 
 

Nakts viesnīcā 
Stambulā 

2.diena 
20/04 

Brokastis viesnīcā.  
Ekskursija  vietējā gida vadībā - Stambula – kādreizējā grieķu kolonija Bizantija pie 
Bosfora jūras šauruma, vēlākā Bizantijas impērijas galvaspilsēta Konstantinopole, tagad 
lielākā Turcijas pilsēta ar apmēram 15 milj. iedzīvotāju. Pilsēta, kas atrodas gan Āzijā, 
gan Eiropā vienlaikus. Tās veidolā savdabīgi savijas kā kristīgās, tā islama kultūras 
tradīcijas. Senās Konstantinopoles sirds - Hipodroma laukums - rotāts ar trim senām 
kolonnām: Ēģiptiešu, Grieķu un Bizantijas, reiz tas bijis sporta (zirgu sacensību) un 
sociālās dzīves centrs Bizantijas impērijas laikos.  Topkapi pils – Osmāņu sultānu pils 

komplekss. Impēriskā dārgumu glabātuve un relikvijas, mūsdienās UNESCO Pasaules 
mantojuma objekts.  Pasaulslavenā Sofijas katedrāle – savulaik vislielākā baznīca 
kristīgajā pasaulē. 
 

Nakts viesnīcā 
Stambulā 

3. diena 
21/04 

 

Brokastis viesnīcā.  
Dolmabahčes pils apmeklējums (par papildus samaksu) – Osmaņu impērijas bagātību 
paraugs. Dolmabahčes pils bija pirmā eiropiešu stilā uzbūvētā pils Stambulā un to sāka 
būvēt sultāns Abdulmedžids I no 1842. līdz 1853. gadam. Pils celtniecība impērijai 
maksāja 5 milj. Osmaņu zelta mārciņas (vairāk kā 35 t zelta, kas mūsdienās būtu 
apmēram 380 miljoni latu). 14 t zelta tika izlietotas tikai pils griestu apdarei vien. Pils 
lielajā ceremoniju zālē joprojām apskatāma pasaulē lielākā Bohēmijas kristāla lampa, 
kuru sultānam uzdāvināja Lielbritānijas karaliene Viktorija. Lampā iebūvētas 750 
spuldzes un tā sver 4,5 t. Dolmabahčes pilī joprojām atrodas lielākā Bohēmijas un 
Bakaratas kristāla lampu un stāvlampu kolekcija pasaulē un pat galvenās kāpnes 
izgatavotas no Bakaratas kristāla detaļām. 
Kruīzs pa Bosfora šaurumu ( par papildus samaksu) -  viens no skaistākajiem pasaules 
jūras šaurumiem, kas sadalījis Stambulu Austrumos un Rietumos, atdala Eiropu un 
Āziju. Iespēja ieskatīties Bosforā un Stambulā no kuģīša, aplūkot senas savrupmājas un 
greznās villas, kuru pakājē skalojas viļņi, apbrīnot mūsdienu debesskrāpjus un 
viduslaiku namiņus..... 
 

Nakts viesnīcā 
Stambulā 

4.diena 
22/04 

Brokastis viesnīcā. 
Brīvais laiks pilsētā. Iespējams doties uz  slavenajām turku pirtīm, izbaudīt labu  
Hamam rituālu. Baudīt  ziedošos Stambulas parkus...  
Vai arī apmeklēt Istiklala iela - viena no populārākajām ielām Stambulā. Neskaitāmas 
smalkas bodītes, lieli starptautiskie iepirkšanās centri, luksus viesnīcas, baznīcas, 
muzeji, kafejnīcas un tik daudz ko redzēt! Istikalas ielas galā atrodas Galata, viens no 
vissenākajiem Stambulas rajoniem. Galatas tornis būvēts 1348. g. Viss apvīts mītos un 
leģendās... Krāšņais Karaköy ebreju rajons ar krāsainām mājiņām un šarmantām 
ieliņām..... 

 

Nakts viesnīcā 
Stambulā 

5.diena 
23/04 

Brokastis viesnīcā.  
Brīvais laiks pilsētā. Iesakām doties uz tirdzniecības ellīti – Lielo tirgu (Grand Bazaar) -
vienu no lielākajiem slēgtajiem tirgiem pasaulē. Lielo tirgu katru dienu apmeklē no 250 
līdz 400 tūkstošiem cilvēku un tas ir populārs ar juvelierizstrādājumu, trauku, garšvielu 
un paklāju veikaliem. Tirgus sastāv no 58 ielām un apmēram 6000 veikaliem. Te 
atrodam gan ādas jakas, gan kurpes, gardos austrumu saldumus un 
juvelierizstrādājumus visām gaumēm...  Ļaujamies smaržas un garšas burvībai.... 
 

Nakts viesnīcā 
Stambulā 

6.diena 
24/04 

Brokastis viesnīcā.  
Brīvais laiks pilsētā - iespējams apmeklēt Bazilikas Cisterna- leģendārā kolonu zāle un 
lielākā pazemes ūdenskrātuve Stambulā...... 
 

Nakts viesnīcā 
Stambulā 

7.diena 
25/04 

Brokastis viesnīcā  
Plkst 12:oo transfērs uz lidostu. Reģistrēšanās reisam un lidojums  
Stambula – Rīga 16:20 – 19:15 
 

 



 

 

 
 
 

Brauciena cena: EUR 759,-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Brauciena cenā ietverts:  
 

- Lidojums Rīga – Stambula – Rīga ar Turkish Airline; 
- Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 
- sešas naktis 5* viesnīcā divvietīgos numuros;  
- medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā ar covidrisku; 

- brokastis viesnīcās; 
- pilna ekskursiju programma Stambulā ar vietējo gidu; 

- grupas vadītājs no Latvijas 
 

Brauciena cenā nav ietverts:  
- Dolmabaches  pils 30,- EUR 

- Cisterna 20,- EUR 

- Kruiīzs pa  Bosforu 35,- EUR 

- personīgie izdevumi; 
 
 
   
 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, 

LV-1069 Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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