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Brazīlija ar kruīzu pa Amazones upi  

 15.10. – 29.10.2017., 15 dienas, cena - 3800 EUR   

Atklāj citu Brazīliju – šoreiz būsim tuvāk dabai ne luksusam, šoreiz baudīsim īsto Brazīliju, mēģināsim 
tikt iekšā dziļāk, jo mūsu ceļš vedīs ne īsti pa klasiskajām tūristu takām! Brazīlija ir valsts, kur pulsē 
enerģija, krāsas un mūzikas ritmi, kur dzerot kokteili gribas kustināt gurnus… Jā, un kāpēc ne, te saules 
un siltuma gana, jautri cilvēki visapkārt, un lielākā valsts Latīņamerikā – mūs uzņems viegli! Brazīlieši 
viennozīmīgi ir ekstraverta tauta, sevis izpaušana iet arī roku rokā ar troksni: vietējiem patīk skaļi runāt, 
skaļi klausīties mūziku un vēl skaļāk taurēt uz ielām. Brazīlija diezin vai būs vieta, kur nodoties dzīves 
apcerēšanai un meditācijai. Tā ir vieta dzīves baudīšanai! Tas viss būs Rio… Bet lai tiktu iekšā dziļāk – 
dodamies uz Amazoni – kur mūs sagaida būšana pavisam tuvu dabai, nakts zem klajas debess 
šūpuļtīklā, pie auss skan dažādas džungļus skaņas, eh, labi, ka mēs būsim uz laivas, diezin vai kaimani 
kāps pie mums iekšā! Šis nudien būs piedzīvojums! Un pēc tā visa  vēl pavisam svaiga tūristu neiepazīta 
vieta – smilšu kāpas Lencois Maranhenses NP, kur ar džipiem vizināsimies, lai izbaudītu cik dažāda var 
būt ainava un veģetācija – tā teikt no džungļiem uz tuksnesi… 

Un būs nepazīstami  augļi, svaigas sulas, kokteiļi, gardi ēdieni – jūras veltes, grilētas gaļas un daudz 
kas vēl varbūt neiepazīts… Un noslēgumā – Salvadora ar īstiem deju ritmiem!  

 1.diena – Uz priekšu sambas ritmos   

 Lidojums Rīga – Frankfurte – Riodežaneiro  

 2.diena – Kur pazuda laiks? (B)  

 Ielidošana Riodežaneiro, imigrācija un tikšanās ar vietējo pārstāvi 
 Transfērs uz 3* viesnīcu Riodežaneiro 
 Atpūta pēc lidojuma 

 3.diena – Rio (B)  

 Rio – pārsteigumiem pilna -  ātruma, haosa un jautru cilvēku pārpildīta pilsēta – tāda ir Riodežaneiro. 
Pirmos iespaidus veido favelas (graustu rajoni). Rio ir sadalīta vairākos rajonos - Botafogo, Flamengo, 
Leme, Ipanema, Kopakabana, kā arī dažos favelu rajonos. Viens no vispopulārākajiem, protams, ir 
Ipanema, kur pulcējas sapucēti cilvēki un mirdz dārgi iepirkšanās centri. Otrs populārākais rajons ir 
Kopakabana ar skaistu pludmali, kurā var labi pavadīt laiku, un protams, kā gan bez visas kultūras 
programmas… 

 Ekskursija pilsētā, lai sāktu iepazīt lielo metropoli, dosimies uz numur viens atrakciju! No Cosme 
Velho kalnu dzelzceļa stacijas pa zobratu dzelzceļu brauksim caur Tidžukas mežu 704 m augstajā 
Korkovado kalnā, kura virsotnē atrodas Kristus Pestītāja statuja - Riodežaneiro simbols. No virsotnes 
būs iespēja redzēt brīnišķīgo skatu uz pilsētu, Guanabara līci, "Cukurgalvu", skaisto garo Rio-Niterói 
tiltu, Rodrigo de Freitas ezeru, Atlantijas okeānu, kā arī apskatīt tuvumā 30 m augsto Pestītāja 
statuju. Tālāk uz Praia Vermelha gaisa tramvaja staciju, lai dotos uz "Cukurgalvas" virsotni, no kuras 
jums pavērsies lieliska Rio panorāma 

 Brīvs vakars pilsētā, kad iesakām doties lēnā pastaigā pa Kopakobanas promenādi vai pavakariņot 
kādā no vietējiem krodziņiem, vai doties iepirkties, vai doties uz pludmali pagozēties saulītē 

 Nakts 3* viesnīcā Rio 
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 4 .diena – Rio (B,P)   

 Turpinām iepazīt Rio. Šodien to darīsim kā vietējie, lai nudien izbaudītu pilsētas rosmi. Lai iepazītu 
vietējo paražas, dosimies uz metro, lai dotos uz vēsturisko pilsētas daļu, kur redzēsim San Sebastjāna 
Katedrāli un Sāras rajonu, dosimies uz tirgotavu, kur redzēsim īsto dzīvi, kur tirgojas, kur krāpjas, 
kur dzied, reizēm uzdejo! Nogaršosim svaigi spiestas sulas no tropiskajiem augļiem un ekskursijas 
noslēgumā pusdienosim Confeitara Colombo – senākajā un vēsturiskākajā restorānā visā Brazīlijā! 
Tas būs atkal kaut kas skaists un neaizmirstams!  

 Vakarā iesakām nogaršot labāko kokteili Caipirinha, ar ko lepojas visā Brazīlijā… Vai varat nogaršot 
arī vīnus, jo Dienvidos tiek audzētas vīnogas un ražo ļoti labus vīnus, gan sarkanus, gan baltus un  
no dzirkstošajiem vīniem popularitāti ieguvis ir „Šendon” 

 Nakts 3 * viesnīcā  Rio 

 5.diena – Uz Manaus (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums uz Manaus 
 Manaus – Brazīlijas Amazones daļas nozīmīgākā pilsēta, kura ir kā sākums visām ekskursijām uz 

džungļiem. Tās nosaukums tulkojumā nozīmē “dievu māte”. Pilsēta atrodas starp Negro un 
Amazones upēm. Tā kā Manausa atrodas tieši blakus Amazones džungļiem, tad šī pilsēta ir ļoti 
populāra ārzemju tūristu vidū. Manaus ar gandrīz diviem miljoniem iedzīvotāju - iedomājies, visa 
Latvija pilsētā džungļos! Manaus ir industriāla pilsēta, kur ražo visu, sākot no mobilajiem telefoniem 
līdz motocikliem. Pilsētas attīstību stimulēja Manaus brīvās ekonomiskās zonas izveide ar nodokļu 
atvieglojumiem. Tieši tādēļ noslēgtais Amazones reģions ir kļuvis par mājvietu vienai no Brazīlijas 
straujāk augošajām pilsētām 

 Manaus pilsētas apskate – vietējais Amazones teātris, tirgus, osta u.c. 
 Brīvajā laikā – noteikti jānobauda svaigās sulas, varbūt tieši brazīliešu atspirdzinošs bezalkoholisks 

dzēriens ir Guarana, kas tiek pagatavots no Amazones džungļos augoša vīteņauga sarkanām sēklām, 
kas atgādina kastaņus. Tam ir vislielākais kofeīna saturs starp visiem augiem, apmēram 5-10 reizes 
lielāks nekā kafijas pupiņās 

 Transfērs uz 3* viesnīcu Manaus 

 6.diena – Amazones ekspedīcija (B, P, V)  

 Amazone ir upe Dienvidamerikā, Amazones baseina platība ir 7,2 miljoni kvadrātkilometri, kas padara 
to par ūdeņaināko un pietekām bagātāko upi pasaulē. Amazones upē ir sastopami ap 2000 sugu 
zivju, - vairāk kā visās Eiropas upēs kopumā. Šeit dzīvo daudzas retas reptiļu sugas, tādas kā kaimani 
un milzu anakondas, kā arī retie zīdītāji - jūras govis un rozā delfīni 

 Šodien dosimies uz ostu, kur kāpsim uz privātās laivas, kas būs arī mūsu mājas 2 naktis/3 dienas, jo 
ar šo laivu dosimies iepazīt šo skaisto noslēpumu! Ceļojums sāksies vietā, kur Rio Negro un Rio 
Solimoes savienojas, kuru ūdeņi ir dažādi. Mūsu plānos doties makšķerēt piranjas ar mazajām laivām, 
atklāt milzīgo Vitoria Regia ziedu lapas, kas aug lielākoties šai daļā un vakarā mūs sagaida kaimanu 
ainavu medības jau tumsā! 

 Nakts būs romantiska, ko pavadīsim šūpuļtīklos uz laivas – džungļu skaņu ielokā, bet mums būs gan 
pusdienas un vakariņas, jo par mums gādās privātais pavārs! 
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 7.diena – Amazones ekspedīcija (B, P, V) 

 Mūsu laiva slīd tālāk pa Rio Negro līdz Acajatuba, te dosimies apskatīt vietējos iedzīvotājus, viņu 
mājas, noskaidrosim kā ir dzīvot šādā vietā?! Te varēs iegādāties arī vietējos suvenīrus! Šodien 
peldēsimies arī ar delfīniem un vēlāk ar kanoe laivām dosimies uz pludmali, kur mums būs barbekjū 
vakariņas (vai arī uz laivas, ja ūdens līmenis būs par augstu) 

 Nakšņošana šūpuļtīklos uz laivas 

 8.diena – Amazones ekspedīcija (B, P)  

 Džungļi pieprasa vides likumu ievērošanu un piesardzību - koki var glabāt bīstamu noslēpumu, to 
stumbrus var klāt grūti samanāmi, gari ērkšķi, kas neglābjami var savainot miesu. Taču džungļi dod 
iespēju izdzīvot - no piena koka ik laikus noplūst pienaina, barojoša sula, un šis koks ir būtiska dabas 
dāvana džungļu cilvēkiem. Ir koki, kuru sula satur dezinficējošas vielas un augi, kas satur krāsvielas, 
ar kurām indiāņi izkrāso savus ķermeņus, un adatas, ar kurām veic tetovēšanu 

 Daba šeit ir gudra, bagāta, pamatīga un sena. Trīs simts gadus veco, milzīgo koku ēnas, liānu 
kāpelējošie, zālainie stumbri virs galvas un tīšanās, pīšanās visur riņķī liek aizdomāties - kā būtu šeit 
palikt vienam...Tāpēc uz atvadām dosimies pastaigā pa džungļiem un uzzināsim atkal kaut ko jaunu 
– par vietējiem augiem, ko vietējie izmanto medicīniskos nolūkos un ne tikai… Tālāk uz muzeju, kur 
noskaidrosim kā aug kaučuks, kas ir viens no svarīgākajiem materiāliem šeit 

 Atgriešanās Manaus ostā, transfērs uz 3* viesnīcu 

 9.diena – Uz citu dabas brīnumu…(B)  

 Transfērs uz lidostu, 
 Lidojums uz Sao Luis de Maranhao (ar pārsēšanos)  
 Transfērs uz viesu māju (pousada),  kur mēs nakšņosim 

 10.diena – Lencois Maranhenses (B)  

 Šodien dosimies atklāt vienu no skaistākajiem Brazīlijas Nacionālajiem parkiem. Brauciens līdz 
Barreirinhas, kur pārsēdīsimies 4x4 Toyotas džipos, lai dotos iepazīt milzu smilšu kāpas un smilšu 
veidojumus, kas te mainās atkarībā no lietus un sausuma periodiem!  Tas tik būs skaisti! Un 
iebraukšana nacionālajā parkā ir tikai džipiem, jo savādāk te  nemaz nevar, tāpēc baudīsim šo dienu 
un šofera braukšanas prasmes! 

 Atgriešanās Barreirinhas 
 Nakts lodžā 

 11.diena – Daba ir varena (B)  

 Brauciens ar ātrlaivu uz augšu pa Preguicas upi, kas atkal būs viens jauks piedzīvojums, kura laikā 
vērosim dabas veltes un ieklausīsimies putnu dziesmās… Te sastopami Buriti un Jucara koki, 
mangroves, te iespējams ieraudzīsim kādus vasouras pērtiķus, šī ir aizsargājamā dabas teritorija, tā 
kā iemītnieku pietiek!  Mandacaru bāka 35m augstumā, no kuras paveras skaisti skati uz Grandes 
Lençóis, Rio Preguiça’s un Pequenos Lençóis. Nākošā pietura Caburé, skaista vieta pussalā pie  
Atlantijas okeāna, kur iesakām arī papusdienot vai vismaz nobaudīt glāzi auksta alus! Baudām 
nesteidzoties!  

 Nakts lodžā 
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 12.diena – Lēnām dodamies uz civilizāciju (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums  uz Salvadoru (ar pārsēšanos)  
 Transfērs uz 3* viesnīcu Salvadorā (Pelourinho daļā) 
 Salvadora ir viens no populārākajiem Brazīlijas kūrortiem ar lieliski saglabājušos koloniālo arhitektūru 

pilsētas vēsturiskajā centrā. Salvadora ir viena no pirmajām portugāļu kolonizatoru dibinātājām 
pilsētām, īpaša nozīme pilsētai bija vergu tirdzniecības periodā, kad šurp ar kuģiem tika nogādāta 
lielākā daļa vergu no Āfrikas. Liecības par skarbajiem vergturu laikiem ir saglabājušās līdz pat 
mūsdienām – iedzīvotāji ir melnādaino vergu pēcteči, kas joprojām glabā āfrikāņu tradīcijas mūzikā, 
dejās un virtuvē, te ir pilnīgi cits ritms kā citās Brazīlijas pilsētās 

 13. diena Salvadora (B, V)  

 Ekskursija pilsētā – kuras laikā iepazīsim vecpilsētu, tās kultūras un mākslas pusi, tāpat mazās jaukās 
ieliņas ar seno arhitektūru un krāsainiem namiņiem 

 Brīvais laiks pilsētā 
 Vakarā – dodamies svinēt dzīvi! Miguela Santanas teātris – iepazīsim folkloru un āfrikāņu tradīcijas 

caur dziesmu un deju. Senās  aizliegtās dejas uzsitīs asinis, kā kustas ķermenis, eh…un galā 
vakariņas mūs jau gaida!  

 14.diena – Paliec, sveika, Brazīlija! (B,V)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Salvadora – Rio 
 Lidojums Rio  – Frankfurte  

 15.diena – Lidojums  

 Lidojums Frankfurte – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Riodaženeiro – Rīga (23kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg rokas bagāžā, uzkodas 
un dzērieni lidojuma laikā) 

 Iekšējie pārlidojumi:  Rio – Manaus, Manaus – Lencois, Lencois – Salvadora, Salvadora - Rio 
(nododamā bagāža 20kg un rokas bagāža 5kg) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, 
degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Nakšņošana 3* viesnīcās un lodžās ar brokastīm divvietīgā numurā, ar ērtībām, 2 naktis – šūpuļtīklos 
uz privātās laivas (dalīta wc un duša uz laivas) 

 Ēdināšana pēc programmas (B - brokastis, P – pusdienas, V – vakariņas)  
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu ekskursiju dienās un visas ieejas maksas, kas minētas 

programmā 
 Grupas vadītājs/tulks  no Rīgas 
 Ceļojuma organizēšana 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
385 EUR  

 Maksimālais skaits grupā ir 10 personas. Minimālais skaits grupā ir 8 personas. Ja 30 dienas 
pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu 
vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 6 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 2100 EUR jāsamaksā līdz 15.05.2017. 
 Pārējā summa  1000 EUR jāsamaksā līdz 15.08.2017. 


