
 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. diena,Rīga – Eilat  

Lidojums. 

Transfērs uz viesnīcu Eilatā, Royal Tulip Eilat. http://www.royaltulipeilat.com/ Brīvais laiks.  

Nakts un vakariņas viesnīcā.  

 

2. diena,Atpūta Eilatā 

Brokastis. Diena atpūtai Eilatā. 

Vakariņas un nakts viesnīcā.  

 

3. diena,Jordānija – Petra 

Agras brokastis viesnīcā un izbraukšana no viesnīcas. Robežas 

šķērsošana. Došanās uz Petru caur Akabu un Vadi-Ram. Tuvojoties Vai-

Ram, būs neliela apstāšanās, lai iemūžinātu brīnišķīgu skatu uz Sarkano tuksnesi. Vēl pirms ierašanās 

Petrā būs apstāšanās pauze Vadi-Mussa kur paveras brīnišķīgs skats uz Arona kalnu. Pastaiga caur 

Sika ieleju līdz Petrai. Būs iespēja apmeklēt Haznes dievnamu, Fasāžu laukumu, nabatejas teātri…. 

Pēc Petras apmeklējuma dodamies uz Vadi-Mussa, kur vietējā restorānā 

mūs sagaida bagātīgs zviedru galds ( dzērieni nav iekļauti cenā ). Pēc tam 

došanās uz atpakaļ uz Eilatu. Pa ceļam apstāšanās Akabes tirgū, kur 

iespējams iegādāties tradicionālus jordāniešu saldumus, suvenīrus, kā arī 

garšvielas. Pievakarē atgriešanās Eilatā. Vakariņas un nakts viesnīcā.  

 

4. diena,Jordānas ieleja – Nāves jūra – Jeruzaleme 

Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm pārbrauciens uz Nāves jūru, kas ir 

pasaules sāļākā jūra. Nolaidīsimies zemākajā punktā uz Zemes – 1305 

pēdas zem jūras līmeņa. Piestāsim privātā pludmalē, kur būs vienreizēja 

iespēja nopeldēties sāļiem un minerāliem bagātajā Nāves jūrā. Ekskursija 

uz Via Dolorosa – Jēzus Krusta ceļu. Apmeklēsim Golgātu – vietu, kur Jēzus 

Kristus tika sists krustā, kā arī Svēta kapa baznīcu, kurā, spriežot pēc senām 

liecībām, atrodas Jēzus kaps. Pusdienas. Ekskursijas turpinājumā – ebreju 

kvartāla un Jūdaistu svētākās vietas - Raudu mūra apmeklējums. 

Pievakarē atgriešanās viesnīcā Eilatā. Vakariņas un nakts viesnīcā.  

 

5. diena,Sarkanais kanjons 

Brokastis viesnīcā.. Aizraujoša ekskursija ar džipiem, lai apskatītu Eilatas kalnu. 

Aizraujošs skats no Eilatas līča uz Jordāniju, Saūda Arābiju un Ēģipti. Dosimies uz 

Sarkano kanjonu, kurš vēja un ūdens erozijās dēļ ir pārvērties sarkanā 

smilšakmens klintī. Iesim caur ieleju, kur kādreiz bija ūdenskritums un tas izveidoja 

eju caur šīm klintīm. Ekskursijas noslēgumā baudīsim tēju pie beduīniem. 

Vakariņas. Nakts viesnīcā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.royaltulipeilat.com/


6. diena,Vējš, smiltis un zvaigznes 

Brokastis viesnīcā. Diena atpūtai Eilatā. Vakarā pēc 

saules rieta sāksies ekskursija. Ekskursijas ilgums 4 

stundas, transporta veids džips. Ekskursijas laikā 

iespējams vērot neaizmirstamas tuksneša ainavu 

pārvērtības. Ekskursijas laikā pastaiga pa Pazaudēto 

ieleju, kā arī apmeklēsim flamingo baseinus. Kad 

tuksnesī iestājas nakts, tad tuksnesis atdzīvojas - ir 

saklausāmas daudzas neparastas balsis, kā arī sadzirdama vilku un šakāļu klātbūtne. Būs atpūtas 

pauze pie beduīnu ugunskura, kur būs iespējams nobaudīt tradicionālos ēdienus – pitu ar 

tradicionālo Labane sieru, garšaugu tēju vai arābu kafiju. Vakariņas un nakts viesnīcā. 

 

7. diena,Eilata 

Brokastis viesnīcā. Atpūtas diena Eilatā. Vakariņas un nakts viesnīcā. 

 

8. diena,Eilata 

Brokastis viesnīcā. Numuriņu atbrīvošana. Transfērs uz Eilatas lidostu.  

Lidojumus. 
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