
 

   

  

 

Aicinām Jūs doties mums līdzi unatklāt Centrālamerikas tropu smaržas, seno indiāņu 

kultūras, krāšņu dabu, interesantu vietējo virtuvi, bagātīgu vēsturi un košu dzīvesveidu 2 

valstīs, kas ir kā tilts starp 2 kontinentiem – Panamā un Kostarikā! 

 

1.diena, Došanās ceļā! 

Lidojums: Rīga - San Hosē (Kostarika). 

 

2.diena, Ierašanās Panamā! 

Lidojums: San Hosē – Panama.  

Lidostā satikšanās ar gidu un transfērs uz 4**** viesnīcu „Crowne 

Plaza”. http://www.cppanama.com/ 

Brīvais laiks atpūtai pēc ilgā lidojuma. Vakariņas un nakts 

viesnīcā. 

 

3.diena, Iepazīšanās ar Panamas iezemiešiem! 

Brokastis viesnīcā. 

Pēc brokastīm dosimies ceļā uz Chagres nacionālo parku, kur 

iepazīsim Panamas iezemiešu – Emberas indiāņu kultūru, 

tradīcijas un dzīvesveidu, kā arī varēsim baudīt viņu tradicionālo 

mūziku un dejas. Interesentiem būs iespēja arī apgleznot ķermeni 

ar īpašajām krāsām, kuras indiāņi gatavo no Jagua augļiem. 

Pusdienas. Parka teritorijā dosimies arī iepazīt Panamas 

džungļus, lai skatītu paši savām acīm gan eksotiskus putnus, gan 

pasakaini skaistus ūdenskritumus. Vakarā atgriešanās Panamas 

pilsētā un vakariņas viesnīcā. Nakts viesnīcā. 

NB! Iesakām paņemt līdzi līdzekli pret insektiem un saules aizsargkrēmu, ērtus 

apavus, peldkostīmu, lietusmēteli un vienu lieku drēbju kārtu! 

 

http://www.cppanama.com/


4.diena, Panamas pilsēta - Portobello 

Brokastis. 

Pēc brokastīm izbrauciens uz Portobello, kas no 17. – 

19.gs. bija zināma gan kā spāņu cietoksnis, gan kā 

Karību ostas pilsēta, uz kuru no Peru un citām Spānijas 

kolonijām tika vestas garšvielas, zelts, sudrabs un tālāk 

šie produkti tika sūtīti uz Spāniju. Daudzo dārgumu dēļ 

Portobello bija ļoti iecienīta pirātu uzbrukumu vieta. 

Izbrauksim ar nelielu kuģīti Portobello līcī un 

apmeklēsim nelielo Dreika saliņu, kurā apglabāts 

slavenais jūrasbraucējs viceadmirālis Frānsiss Dreiks. 

Pusdienas vietējā restorānā. 

Portobello apmeklēsim arī koloniālās ostas drupas, 

noliktavas, kur Portobello ostas ziedu laikos tika 

uzglabāti visi dārgumi, kā arī Portobello baznīcu, kurā 

atrodas Melnā Kristus statuja. Vakarā atgriešanās 

Panamā.  

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

  

5.diena, El Valle kalnu tūre 

Brokastis. 

Agri no rīta izbrauksim uz gleznaino kalnu pilsētu El 

Valle de Anton, kas atrodas Cocle provincē. Ceļš uz 

kalnu pilsētu ved pa Pan – American automaģistrāli.  

Saskaņā ar ģeologu veiktajiem pētījumiem, El Valle ir 

snaudoša vulkāna krāteris, kas senākos laikos bijis 

lielākais visā Centrālamerikā. Vēsais un patīkamais klimats, kā arī skaistā atrašanās 

vieta (600 m virs jūras līmeņa) ik gadu piesaista daudz tūristu.  

Un šeit tiešām ir ko redzēt – indiāņu petroglifi (klintīs iecirsti dzīvnieku attēli), 

karstie avoti, ūdenskritumi, klintis… 

Pusdienas. Pievakarē atgriešanās Panamas pilsētā un Indiāņu tirdziņa 

apmeklējums, kur būs iespējams iegādāties dažādus amatnieku darinājumus. 

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

 

6.diena, Atpūta Bocas del Toro arhipelāgā 

Brokastis. 

Transfērs uz Albrūkas lidostu, lai ar vietējo reisu lidotu 

uz Bocas del Toro arhipelāgu. Pēc nolaišanās Colon 

salā tikšanās ar vietējo gidu un iekārtošanās 5***** 

kūrortviesnīcā „Playa Tortuga Hotel”. 

http://www.hotelplayatortuga.com/ 

Viesnīca atrodas Atlantijas okeāna piekrastē, blakus 

lieliskai smilšu pludmalei, kas ir kā radīta laiskai 

atpūtai Karību noskaņās. 

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

http://www.hotelplayatortuga.com/


 

7.diena, Atpūta Bocas del Toro arhipelāgā 

Brokastis. 

Brīva diena individuālai atpūtai skaistajā Bocas del 

Toro kūrortā. 

Vakariņas viesnīcā. 

 

8.diena, Došanās uz Kostariku: Panama –Sixaola 

- Cahuita 

Brokastis viesnīcā. 

Pēc brokastīm dosimies uz Panamas – Kostarikas 

robežu. Šo ceļu mērosim gan pa sauszemi, gan ar laivu 

pa Karību baseinu. 

Transfērs uz Cahuitas pilsētu un iekārtošanās 3*** 

viesnīcā “Suizo Loco Lodge”.  

http://www.suizolocolodge.com/ 

Ekskursija uz Cahuitas nacionālo parku, kas 

atrodas uz dienvidiem no Cahuita pilsetas, Karību jūras 

piekrastē, kas tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem 

Kostarikas reģioniem. 

Nacionālajā parkā iepazīsim Kostarikas dabas 

krāšņumu – smilšu pludmales, bezgalīgas kokospalmu 

audzes, Karību jūras dzidros ūdeņus un brīnišķīgos 

koraļļu rifus. Nirējiem šī ir īsta paradīze – zemūdens 

pasaule ir koša un krāsaina ar skaistiem koraļļiem un 

krāsainām eksotisko zivju sugām. 

Arī sauszemes flora un fauna ir krāšņa un eksotiska – 

te sastopamas dažādas krabju sugas, pērtiķi, zivju 

dzeņi, jenoti, vardes, krupji un čūskas. 

Viens no interesantākajiem apskates objektiem parkā ir 

18.gs. nogrimuša kuģa vraks, kas izcelts Perezoso upes 

grīvā un ar kuru pagātnē tika transportēti vergi. 

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

 

9.diena, Cahuita – Irazu vulkāns – Cartago – San 

Hosē 

Brokastis. 

Agri no rīta došanās pārbraucienā uz Kostarikas 

galvaspilsētu San Hosē.  

Brauciena laikā šķērsosim Kostarikas centrālo ieleju un 

pa ceļam apskatīsim reģiona skaistākās vietas. 

Irazu vulkāns un nacionālais parks atrodas 

Kostarikas centrālajā kalnu grēdā un parka platība ir 

ap 2309 hektāriem. Irazu ir Kostarikas lielākais 

vulkāns - aktīvs koniskas formas vulkāns, kas atrodas vairāk nekā 3000 m augstumā 

virs jūras līmeņa un aizņem aptuveni 500 km2 platību. Irazu vulkāns ir arī daudzu 

svētceļnieku galamērķis. 

http://www.suizolocolodge.com/


Daudz svētceļnieku ik gadu apciemo arī Kartāgo 

pilsētu, lai apmeklētu Kartāgo baznīcu Basilica de 

Nuestra Senora de Los Angeles. Šajā baznīcā atrodas 

Melnās Madonnas statuja, kas pazīstama kā La Negrita 

un kurai piemītot dziednieciskas spējas. Tūkstošiem 

ticīgo mēro tālu ceļu, lai šī statuja viņus izdziedinātu. 

Pievakarē turpināsim ceļu uz Kostarikas galvaspilsētu.  

Vakarā ierašanās San Hosē un iekārtošanās 4**** 

viesnīcā „Occ. Torremolinos”.  

http://www.occidentalhotels.com 

Vakariņas un nakts viesnīcā. 
 

10.diena, Poas Nacionālais parks – 

Doka kafijas tūre – San Hosē 

Brokastis viesnīcā. 

Pēc brokastīm brauciens uz vienu no 

interesantākajiem apskates objektiem 

Kostarikā – Botos Lagūnu. Lagūna atrodas 

Nacionālajā Poas vulkāna parkā un tā ir 

izveidojusies vulkāna krāterī, kas atrodas 

2708 m v.j.l. Dzidri zilais lagūnas ūdens 

kontrastē ar  blīviem zaļajiem tropu mežiem, 

kas ieskauj krāteri. 

Vēl šis nacionālais parks ir plaši pazīstams 

ar savu bioloģisko daudzveidību – te mīt 

neskaitāmas eksotisku putnu sugas, 

piemēram, sarkanrīklītes, kolibri, u.c.. 

Parkā ir apskatāmi arī dažādi zīdītāji – 

koijoti, zebiekstes, skunksi un dažādi 

kaķveidīgie..Īpaši veicas, ja izdodas apskatīt 

zaļi dzelteno vāveri, kuru nav iespējams 

sastapt nevienā citā pasaules valstī kā tikai 

Kostarikā. 

Pēc dabas apjūsmošanas sekos iepazīšanās ar vēl vienu Kostarikas lepnumu – kafiju! 

Valsts kafijas galvaspilsēta ir Sabanilla de Alajuela un mēs apmeklēsim Doka 

kafijas ražotni, kas pieder ģimenei, kura ar kafijas audzēšanu nodarbojas jau vairāk 

kā 70 gadus. Šī kafijas ražotne jau 2 gadus pēc kārtas ir saņēmusi balvu “Labākā 

kafijas ferma”. Ekskursijas laikā mēs uzzināsim kā tiek audzētas augstvērtīgas 

kafijas pupiņas un kā no tām tiek pagatavota garda kafija. Iepazīsim kafijas 

gatavošanas metodes un tradīcijas un apmeklēsim veikaliņu, kur būs iespēja 

iegādāties ne tikai dažādu šķirņu kafiju, bet arī Kostarikas amatnieku darinājumus 

un brīnišķīgas dāvanas mājiniekiem. 

Pēcpusdienā atgriešanās San Hosē un apskates ekskursija pilsētā. San Hosē 

apmeklēsim Zelta muzeju, kura ekpozīcija lieliski atspoguļo Kostarikas indiāņu 

vēsturi. Muzeja “pirms Kolumba” laiku ekspozīcija ir vērtīgākā pasaulē. 

http://www.occidentalhotels.com/


Nākamais apskates objekts būs Nacionālais 

teātris, kas nereti tiek dēvēts par skaistāko celtni 

visā valstī. Teātra ēka celta 19.gs. beigās un tiek 

uzskatīta par īstu arhitektūras meistardarbu. 

Apskatīsim arī citas ievērojamas San Hosē vietas – 

Metropolitēna katedrāli, Bella Vista cietoksni, 

Kostarikas universitāti, kā arī San Hosē 

vecpilsētu. Brīvais laiks pastaigām pilsētā un 

suvenīru iegādei.  

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

11.diena, San Hosē – Braulio Carrillo 

Nacionālais parks – Sarapiqui – Arenal vulkāna 

apkaime 

Brokastis viesnīcā. 

Pēc brokastīm dosimies uz Braulio Carrillo 

Nacionālo parku, kas atrodas 20 km uz ziemeļiem no 

San Hosē. Šis parks ir ievērojams ar robotiem kalniem, 

straujām upēm, snaudošiem vulkāniem, dziļiem 

kanjoniem un lietus mežiem. 

Šajā parkā dosimies aptuveni 2 stundu ilgā braucienā 

ar gaisa tramvajiņiem, no kuriem pavērsies iespaidīgs 

skats uz parka teritoriju. 

Tālāk mūsu ceļš vīsies uz Puerto Viejo de Sarapiqui 

– nelielu pilsētiņu, kuras iedzīvotāji galvenokārt 

nodarbojas ar lauksaimniecību (ananāsu, banānu, cukurniedru audzēšanu) un 

tūrismu. Pateicoties lietus mežiem un biežajiem nokrišņiem, 

daba šajā reģionā ir ļoti zaļa un bagātīga. 

Pēc iekārtošanās 5***** viesnīcā „Arenal Kioro” dosimies 

Šokolādes tūrē uz Tirimbinas rezervātu. 

Šodien jūs uzzināsiet daudzus interesantus šī garduma 

noslēpumus! 

Maiji un acteki pazina šokolādi jau ilgi pirms šo gardumu 

iepazina Eiropa. Ekskursijas laikā mums būs vienreizēja 

iespēja gan uzzināt šokolādes pagatavošanas tradīcijas un 

noslēpumus, gan ļaut savām garšas kārpiņām nobaudīt 

dabīgu lietus mežu šokolādi. Ekskursijas noslēgumā būs 

iespēja iegādāties šo īpašo šokolādi kā suvenīru, kas 

atgādinās par neaizmirstamo piedzīvojumu Kostarikas lietus 

mežos. Pēcpusdienā turpināsim ceļu uz Arenal vulkāna 

reģionu. Arenal vulkāns ir aktīvs un tā lavas izvirdumi skaidros vakaros izskatās 

pēc spoža salūta. Vakariņas un brīvais laiks, lai izbaudītu viesnīcas pakalpojumus – 7 

peldbaseinus, karstos avotus, u.c... 

http://www.hotelarenalkioro.com/ Nakts viesnīcā.  

 

 

 

http://www.hotelarenalkioro.com/


12.diena, Gaisa tilti Arenal vulkāna parkā 

Guanacaste – Playa Conchal 

Brokastis viesnīcā. 

Pēc brokastīm dosimies pārgājienā Arenal vulkāna parka 

teritorijā. Gaisa tilti ir labākais veids, kā nokļūt vistuvāk 

dabai un apskatīt īpašo floru un faunu. Pēcpusdienā 

turpināsim mūsu ceļu uz Playa Conchal kūrortu. 

Kūrorts atrodas Guanacastes reģionā, Klusā okeāna 

piekrastē. Kūrorta lielākie trumpji ir plašās smilšu 

pludmales un dzidrais Brasilito līča ūdens. 

Iekārtošanās „Paradisus Playa Conchal” 5***** 

kūrortviesnīcā ar All Inclusive ēdināšanu. 
http://www.paradisus.com/paradisus-playa-conchal.php 

Nakts viesnīcā. 

 

13.diena, Atpūta Paradisus Playa Conchal kūrortā 

Brokastis viesnīcā. 

Brīva diena laiskai un nesteidzīgai atpūtai burvīgajā pludmalē. 

Viesnīcā ir pieejams golfa laukums, plašas, ērtas istabas ar 

terasēm, peldbaseins, tenisa korti, 3 restorāni, pludmales bārs 

un citas atpūtas un izklaides iespējas. 

All Inclusive ēdināšana. 

Nakts viesnīcā. 

 

14.diena, Atpūta Playa Conchal kūrortā  

Brokastis viesnīcā. 

Brīva diena atpūtai pludmalē. 

All Inclusive ēdināšana. 

Nakts viesnīcā. 

 

15.diena, Playa Conchal – La Paz ūdenskritumi – San Hosē  

Brokastis viesnīcā. 

No rīta brīvais laiks vēl pēdējo saules staru izbaudīšanai pludmalē. 

Plkst. 11:00 pārbrauciens uz La Paz ūdenskritumiem. Šajā dabas parkā ir gan 

tauriņu observatorija, gan kolibri dārzs, gan orhideju dārzi un krāšņi ūdenskritumi. 

Casita de la Paz dārzā ir iespējams apskatīt ekspozīciju, kas veidota tā, lai atainotu 

Kostarikas ainavu un dzīvesveidu tādu, kāds tas bijis pirms 100 gadiem un kā 

dzīvojuši “Ticos” – kostarikāņu senči. 

Pusdienas. Pec pusdienām atgriešanās San Hosē un iekārtošanās 4**** viesnīcā 

“Occ. Torremolinos”. 

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

 

16.diena, Ceļš mājup! San Hosē - Frankfurte 

Agri no rīta transfērs uz San Hosē Sarptautisko lidostu. 

Lidojums.  

 

 

http://www.paradisus.com/paradisus-playa-conchal.php


17.diena, Frankfurte – Rīga 

Lidojums. 
 

 

 
 

 
 


