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Ekskursijas tūre 

Pa vareno civilizāciju pēdām 
06.04.2014 – 14.04.2014 (8 naktis) 

 

Cena no 769.00 EUR / 540.46 LVL 
 

 

Tūres programma: 

1. diena ( 06/04/2014 ): Rīga – Stambula 

15:40 Izlidošana no Rīgas Starptautiskās lidostas, lidojums TK1758, 

aviokompānija Turkish Airlines. Ierašanās Stambulā plkst.18:35. Tikšanās 

lidostā, transfērs un izmitināšana viesnīcā. Vakariņas. 

 

 

2. diena ( 07/04/2014 ): Stambula - Ankara 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Stambulas ekskursijas programma: 

Topkapi pils, Zilās mošejas, Hipodroma, pazemes ūdenskrātuves Erebatana 

apskati. Pēc ekskursijas beigām  pārbrauciens uz Turcijas galvaspilsētu 

Ankaru. Izmitināšana viesnīcā un vakariņas. 

 

 

3. diena ( 08/04/2014 ): Ankara – Hatušaša - Kapadokija 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Attaturkas muzeja apmeklējums.  

Ekskursijas laikā, pēc vēlēšanās būs iespēja apmeklēt Anatolijas civilizācijas 

muzeju (par papildus samaksu 20 liras). Ekskursijas programmas beigās 

pārbrauciens uz Kapadokiju. Pa ceļam Hatušašas pilsētas apskate, hettskas 

dievkalpojums – Jazilikijas svētnīcā klintīs. Vakarā, pēc vēlēšanās, par 

papildus samaksu piedāvājam apmēklēt Dervisu dejas. Nakts viesnīcā 

Kapadokijā. 

 

 



      
 

 2 

 

4. diena ( 09/04/2014 ): Kapadokija  

Brokastis viesnīcā. Kapadokijas ekskursijas programmas turpinājums: 

Geremē klostera apmeklējums, Kajmakli pazemes pilsētas apskate. Vakariņas 

viesnīcā. Vakarā, pēc vēlēšanās, par papildus samaksu piedāvājam apmeklēt 

šova programmu "Turku nakts". 

 

5. diena ( 10/04/2014 ): Kapadokija – Konja – Pamukale 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Pārbrauciens uz Pamukali. Pa ceļam 

Konjas pilsētas apskate ar senlaicīgu reliģiozu kompleksa Mevlana apskati. 

Izmitināšana viesnīcā Pamukalē. Vakariņas. 

 

6. diena ( 11/04/2014 ): Pamukale - Efesa – Kušadasi 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Ekskursijas programmas turpinājumā 

antīkās Gierapolisas pilsētas apmēklējums. Tūkstošiem gadu no pazemes 

dzīlēm tekošs ūdens izveidoja pārsteidzošas baltas terases. Ir iespēja 

nopeldēties Kleopatras baseinā (par papīldus samaksu 30 liras). Programmas 

beigās pārbrauciens uz Selčukas pilsētu, kuras apkārtnē atrodās viens no 

senākajiem kristietības centriem - senā pilsēta Efesa, kurā atrodas Jaunavas 

Marijas māja. Kā arī Artemīdas tempļa drupas, kuras sadedzināja Gerostrats. 

Ekskursijas beigās pārbrauciens uz Kušadasi pilsētu, kas atrodās Egejas jūras 

krastā. Izmitināšana viesnīcā. Vakariņas. 

 

7. diena ( 12/04/2014 ): Kušadasi - Pergama – Troja 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Pārbrauciens uz antīko Pergamas  

galvaspilsētu. Antīkās bibliotēkas drupu apskate, kur tika atrasta pirmā 

grāmata. Pilsēta ir slavena ar imperatora Trajana templi. Ekskursijas beigās 

pārbrauciens uz Egejas jūras Sarmisali ciematu. Izmitināšana viesnīcā. 

Vakariņas. 

 

8. diena ( 13/04/2014 ): Pergama – Troja - Stambula 

Brokastis. Pārbrauciens un leģendārās Trojas apmeklējums. Brauciens pāri 

Dardaneļu šaurumam. Pārbrauciens uz Stambulu. Ierašanās Stambulā un 

izmitināšana viesnīcā. Vakariņas. 

 

9. diena ( 14/04/2014 ): Stambula - Rīga 

Brokastis, transfērs uz Ataturka Starptautisko lidostu. 11:45 Izlidošana no 

Stambulas uz Rīgu, lidojums TK1757, aviokompānija Turkish Airlines.  
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Cenas norādītas EUR / LVL: 

 

½ DBL: 769.00 EUR / 540.46 LVL (par vienu cilvēku divvietīgā numurā) 

 

Piemaksa par vienvietīgo izmitināšanu: 130.00 EUR / 91.37 LVL 

Piemaksa par trešo cilvēku numurā: 739.00 EUR / 519.37 LVL 

  

 

Cenā ir iekļauts: 

 

 Aviopārlidojums Rīga – Stambula – Rīga, ar aviokompāniju Turkish Airlines; 

 Izmitināšana viesnīcas 3*/4* saskaņā ar programmu ar ēdināšanas tipu HB - brokastis + vakariņas*;    

*dzērieni vakariņu laikā nav iekļauti; 

 Transfēri saskaņā ar tūrisma brauciena programmu; 

 Krievu valodā runājošs gids saskaņā ar tūrisma brauciena programmu; 

 Nodokļi un ieejas maksas vēsturiskos objektos saskaņā ar tūrisma brauciena programmu; 

 

 

Cenā nav iekļauts: 

 

 Personīgie izdevumi un dzeramnauda apkalpojošajam personālam; 

 Ceļojumu apdrošināšana; 
 Vīza (ja ir nepieciešama); 

 

 

Apmaksas kartība: 

 

 Priekšapmaksa 20% apmērā no tūrisma brauciena cenas jāsamaksā 3 dienas laikā no rezervēšanas 

brīža. 

 Atlikums maksājums 80% apmērā no tūrisma brauciena cenas ir jāsamaksā līdz 06.03.2014. 

 Anulācijas gadījumā - nav soda sankciju, ja līdz tūrisma brauciena sākumam ir vairāk kā 61 diena 

 Anulācijas gadījumā - no klienta tiek ieturēts maksājums 20% apmērā no tūrisma brauciena cenas, 

ja līdz tūrisma brauciena sākumam ir no 60 līdz 31 dienai. 

 Anulācijas gadījumā - no klienta tiek ieturēts maksājums 100% apmērā no tūrisma brauciena cenas, 

ja līdz tūrisma brauciena sākumam ir mazāk kā 31 diena. 

 Sods par uzvārda maiņu pēc rezervācijas apstiprināšanas: 35,00 € / 24,60 LVL+ visi izdevumi, kas 

saistīti ar uzvārda maiņu (par katru personu). Uzvārda maiņa ir iespējama tikai gadījumos, ja līdz 

tūrisma braucienam sākumam ir palikušas 21 vai vairāk dienas. 
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Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: 

 

 Ceļojumam ir vajadzīga pase! Pases derīguma termiņam jābūt ne mazāk par 6 mēnešiem pēc 

atgriešanas;  

 ID kartes kā personas apliecinošs dokuments netiek pieņemtas!  

 Atgādinām, ka ceļojot ārpus Šengenas zonas, LR pilsoņu un nepilsoņu pases ar derīguma termiņu 

uz 50 gadiem nav derīgas, tāpat kā arī LR pilsoņu pases, kuras ir izdotas līdz 2002. gada 1. jūlijam 

(ar ielīmētām bildēm);  

 Ceļojot ar bērnu, vecāku pasē ir jābūt ierakstam par bērnu. Nepieciešams arī uzrādīt bērna 

dzimšanas apliecību. Ja bērns ceļo viens vai ar pilnvaroto personu, nepieciešams uzrādīt pasi un 

vismaz vienu notariāli apstiprinātu pilnvaru ar viena vecāka/aizbildņa parakstu;  

 Sievietēm, būdamām grūtniecības 28. nedēļā un vairāk, ir nepieciešama ārsta izziņa; 

 

 
GoAdventure patur tiesības mainīt brauciena programmu, pārvadātāju vai izlidošanas datumu, saglabājot 

piedāvāto pakalpojumu kvalitāti! GoAdventure patur tiesības atcelt ceļojumu, ja netiek savākts ceļojuma norisei 

nepieciešamais minimālais ceļotāju skaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


