
 Programma Viesnīcas 

10.02 Tikšanās lidostā Rīga, plkst.09:30. 
Reģistrēšanās reisam uz Kairu. 
Lidojums Rīga – Stambula 12:05 – 16:05 
Stambula – Kaira 19:10 – 20:30 
Robežas šķērsošana un transfērs uz viesnīcu. 
https://flamenco-cairo.goldentulip.com/en-us/ 
 

Golden Tulip Flamenco Cairo 
Hotel 

11.02 Brokastis viesnīcā.  
Iepazīšanās ar Kairu - došanās apskatīt Ēģiptes muzeju, pēc 
tam piramīdu kompleksu.  Pusdienas. 
Vakarā iespējams apmeklēt Kairas Operu par papildus 
samaksu. Uz  doto brīdi vēl nav repertuārs,info sekos.  
Nakts viesnīcā Kairā.  
 

Golden Tulip Flamenco Cairo 
Hotel 

 
12.02 Brokastis viesnīcā. 

Ekskursijas programmas turpinājums Kairā -  dosimies 
apskatīt senākās - koptiskās Kairas 3 svarīgākas baznīcas – 
Abu Serga baznīca, SV. Jura baznīca, un Al Muallaqa baznīca. 
Pēc tam apskatīsim Khana Khalili austrumu tirgu un baudīsim 
pusdienas austrumu vēsturiskajā restorānā. 
Vakarā, par papildus samaksu, iespējams doties izbraucienā 
ar kuģīti pa Nīlu ar vakariņām. 
 

Golden Tulip Flamenco Cairo 
Hotel 

13.02 Brokastis viesnīcā.  
Ekskursijas turpinājums Kairā - Mirusī un atkritumu pilsētas. 
Unikālas vietas, kuras sastopamas  vienīgi Kairā. 
Transfērs uz lidostu un lidojums uz Asuānu. 
Ierašanās Asuānā, transfērs uz viesnīcu Movenpick. 

Movenpick Aswan  

https://flamenco-cairo.goldentulip.com/en-us/


https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-
aswan.html 
 
 

14.02 Brokastis viesnīcā. 
Ekskursijas  programma Asuānā – iepazīšanās ar obelisku, 
Philae templi, dambi..... Ekskursijas laikā pusdienas. 
Nakts viesnīcā Movenpick. 
 

 
15.02 
 

Brokastis viesnīcā. 
Ekskursijas  turpinājums  Asuānā. Būs iespēja iepazīties ar 
vietējiem nūbiešiem, apmeklējot ciemu -  redzēt un  izprast 
tradīcījas un  paražas...  
Pēc tam pārbrauciens uz Luksoru. 
Pievakarē ierašanās Luksorā, iekārtošanās viesnīcā 
Steigenberger Achti . 
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-
hotels/egypt/luxor/steigenberger-resort-achti 
 
 

Steigenberger Achti 

16.02 Brokastis viesnīcā.  
Ekskursijas programma Luksorā – Valdnieku ieleja, Karnakas 
templis, Hačepsutas templis, akmeņkaļu ieleja. Pusdienas. 
Ekskursijas turpinājumā  ar kuģīti pa  Nīlu došanās uz banānu 
salu – kur var redzēt kā reāli  tiek audzēti banāni un arī tos  
nodegustēt. 
Atgriešanās  viesnīcā Steigenberger Achti un brīvais laiks.  
 

Steigenberger Achti 

 

17.02 
 
 

Par papildus samaksu, iespējams doties uz izbaudīt 
ekskursiju ar gaisa balonu. Agri no rīta pacelšanās ar gaisa 
balonu, sākums plkst .05.00 no rīta līdz 08.30 , pēc tam 
atgriešanās uz viesnīcu brokastis un neliela atpūta, plkst 
14.00 izbraukšana uz austrumu Luksoras krastu. 
Vakarā, par papildus samaksu, iespējams doties uz Lāzeru 
šovu . 

Steigenberger Achti 

 

18.02 Brokastis viesnīcā.  
Pārbrauciens uz Hurgadu. Pa ceļam apmeklējam Denderas 
templi. Pēcpusdienā Hurgadā, iekārtošanās viesnīcā Long 
Beach Resort. 
Vakariņas viesnīcā. 
 

Long Beach Resort 

19.02  Atpūta Hurgadā. Viss iekļauts cenā.... 
https://longbeachhurghada.com/ 
 

Long Beach Resort 

20.02 Atpūta Hurgadā. Viss iekļauts cenā.... 
 

Long Beach Resort 

21.02  Atpūta Hurgadā.   
Ap plkst. 24:00 transfērs uz Hurgadas lidostu.  
 

Long Beach Resort 

https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-aswan.html
https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-aswan.html
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/luxor/steigenberger-resort-achti
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/luxor/steigenberger-resort-achti
https://longbeachhurghada.com/


22.02 Reģistrēšanās lidojumam uz Rīgu.   
Lidojums Hurgada – Stambula 03:40 – 07:45 
Stambula – Rīga 09:15 – 11:10 

 

 

   Brauciena cena personai EUR 2541,- 

   Piemaksa par vienvietīgu numuru EUR 680,- 

 

      

 

     

Brauciena cenā iekļauts: 

*lidojums  Rīga – Stambula – Kaira -  nododamā bagāža 30 kg 

*lidojums Kaira – Asuāna - nododamā bagāža 20 kg 

*lidojums Hurgada – Stambula – Rīga - nododamā bagāža 30 kg 

*nakšņošana programmā minētājās viesnīcās ar brokastīm 

*ekskursiju programma ar vietējo gidu krievu valodā 

*ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 

*grupas vadītājs no Latvijas 

 

Papildus izmaksas: 

*Vakariņas ekskursiju dienās 

*ieejas biļetes Kairās operā un transfērs uz un no operas – precīza cena sekos 

*ekskursija ar vakariņām pa Nīlu Kairā ,  sākot no 65 EUR 

*ekskursija ar gaisa balonu Luksorā – EUR 120,- 

*Lāzeršovs Luksoirā EUR 55,- 



*pateicības naudas gidam un šoferiem 

*Personīgie izdevumi 

Anniņmuižas bulvāris 54-64  

LV-1069 Rīga 

       maris@digitours.lv 

       29405500 


