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Jaunzēlande  

 03.11. – 19.11.2019., 17 dienas, cena – 5500 EUR   

Tāls ceļš – bet okeāns, pļavas, vulkāni, džungļi, krāsaini karstie avoti, gravas, milzīgi akmeņi un 
smilšu klintis, kas lēnām un nemanāmi drūp kopā, neticama krāsu un smaržu pārbagātība - tas būs to 
vērts!! Brīžiem degunā asi iecērtas lupīnu aromāts. Tās te aug griezdamās! Tikmēr no kalniem gāžas 
mežonīgas upes un vietām tajās līdz ar straumi plūst milzīgi, caurspīdīgi ledus gabali, padarot ūdeni 
neciešami aukstu. Jaunzēlandi mēdz dēvēt arī par Baltā mākoņa zemi, jo tās kalnos bieži ieķeras 
graciozie debesu veidojumi, šīs salas ir viena no neparastākajām vietām – karstie avoti, pludmales, lauki 
un pat ēkas šķiet ir košākas, zaļākas, šķībākas un pārsteidzošākas. Tur ir ļoti spilgtas krāsas - ja zāle ir 
zaļa, tad viņa ir spilgti zaļa, ja koks ir dzeltens, tad viņš ir spilgti dzeltens. Gaiss tur ir tik tīrs un svaigs, 
kāds viņš varētu būt varbūt bijis jau akmens laikmetā! 

 Valsts dabas brīnumus atzinīgi novērtēja "Gredzenu pavēlnieka" filmas veidotāji. Pēc filmas 
parādīšanās, Jaunzēlande atkal tika izcelta no aizmirstības kambariem. Tripadvisor rīkotajā aptaujā 
Jaunzēlande ir atzīta par vislabāko vietu atpūtai. Varbūt šai zemei ticis vairāk skaistuma, vairāk 
savdabīguma un cēluma. Turklāt ir pamatota cerība, ka tāda tā arī paliks, jo retā apdzīvotība un īpaši 
lauku iedzīvotāju centieni saglabāt dabiskos resursus, nejaukties dabas darīšanās šo zemi saglabā tādu, 
kāda tā ir. Un mēs dodamies apskatīt dabu – ne pilsētas, tāpēc arī viņu pavasara/vasaras mijā 
jāparūpējas par universālu apģērbu, jo Jaunzēlandē pat vienā dienā iespējams piedzīvot vairāk kā vienu 
gadalaiku. Ziemeļu salā lielākoties ir siltāks, maigāks klimats, bet Dienvidu salā - vēsāks, 
neprognozējamāks laiks. Brīžam šeit nav ne niecīgākās dzīvības pazīmes - nav veikalu, nav benzīntanku, 
arī vietējie cilvēki nav manāmi... Ir tikai aitas. Šis noteikti nebūs gardēžu brauciens, bet vairāk 
nodosimies Jaunzēlandes dabas brīnumu izpētei, un baudīsim arī vietējo vīnu! Esam gatavi daudz laika 
pavadīt autobusā, jo zeme ir liela, un daudz skaistu ceļu un līkumu mums jāpievar… 

 1.diena – Tāls ceļš mums priekšā, bet kompānija to atsvērs (V)  

 Lidojums Rīga – Kopenhāgena  1235 - 1315 
 Lidojums Kopenhāgena – Doha  1535 - 2340 

 2.diena – Kur pazūd laiks? (B,P) 

 Lidojums Doha – Oklenda 0210 -  0450+1 

 3.diena – Esam beidzot klāt… (B) 

 Ielidošana Oklendā 4:50. Imigrācija. Transfērs uz viesnīcu, atpūta pēc garā ceļa. Gardas brokastis 
 Pēcpusdienā dodamies uz vīna reģionu Kumea, kurš attīstījies 1940.gados pateicoties Horvātu 

imigrantiem, kas sāka nodarboties ar vīnsaimniecību… Kopš tā laika daudz kas ir mainījies, tāpēc 
dodamies nogaršot… 

 Brīvs vakars Oklendā – iesakām doties vakariņās uz Atrium on Elliot food kortu, tur katrs savai gaumei 
kaut ko atradīs, pie reizes arī šopings neizpaliks! 

 Nakts viesnīcā Oklendā 
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 4.diena – Oklenda (B)  

 Oklenda ir uzcelta šaurākajā vietā, kur no vienas puses ir Tasmānijas jūra, bet no otras puses Klusā 
okeāna ūdeņi Oklendā jūtama jau lielpilsētas garša un vairāk kā miljons iedzīvotāju klātbūtne. Šeit 
aizvien samanāms angļu koloniālais iespaids. Taču ir vērts izbaudīt pilsētas atmosfēru, pašam no rīta 
dodoties pastaigā pa pilsētas labākajiem rajoniem, noteikti izmetot līkumu gar ostu, kurā pietauvotas 
iespējams pasaules labākās un dārgākās jahtas. Šeit var uzņemt lieliskas pilsētas silueta fotogrāfijas 
cauri bezgalīgajam jahtu mastu mežam 

 Dodamies pilsētas apskatē ar autobusu,  Mission Bay pludmales, Sea Life apmeklējums, ko izveidojis 
slavenais zinātnieks Kelly Tarltons, kas pētījis okeāna dzelmi vairākus gadus! 

 Brīvais laiks pilsētā – iesakām doties Sky Tower – 328 m augsts skatu tornis 
 Nakts viesnīcā Oklendā 

 5.diena – Gredzenu pavēlnieks (B)  

 Dodamies uz Waitomo reģionu, uz Matamata, kur dzīvo hobiti, kas ir mazi ļautiņi, kam nepatīk ceļot, 
bet gan dzīvot savās pazemes mājiņās. Vismaz tā rakstīja Džons Ronalds Rūels Tolkīns savā slavenajā 
triloģijā "Gredzenu pavēlnieks". Hobittauna apmeklējums. Biežāk gan tur esot sastopamas aitas un 
jēri, jo hobitu mājiņas izbūvētas vietējās fermas vajadzībām, tomēr šis ir ļoti iecienīts apskates 
objekts gan Tolkīna daiļrades cienītāju vidū, gan arī mums 

 Tālāk – uz Rotorua. Ak, spoži zilie ūdeņi, gigantiskās lietus mežu papardes un citas, pat iztēlē grūti 
iedomājamās dabas bagātības, kas pieder šai maoru zemei! Aptuveni tajā laikā, kad tika dibināta 
Rīga, maori ieradās Jaunzēlandē kanoe laivās. Šeit aizvien runā maoru valodā. Vakariņās iesakām 
doties uz Eat Street Rotorua, kur viena otrai blakus ir dažādas ēstuves – kur tiekas vietējie ar viesiem, 
jo šis ir pilsētas galvenais vakara objekts 

 Nakts Rotorua 

 6 .diena – Rotorua  (B, V)   

 Rotorua. Tas ir nacionālais parks, kura teritorijā geizeri un termālo ūdeņu ezeri ir viens pie otra, 
visdažādākā izskata un izmēra, zeme tur vienkārši vārās. Pa viņu staigājot, rodas sajūta, ka esi kādā 
turku pirtī. No daudzo karsto avotu un geizeru klātbūtnes gaiss tur ir mitrs un silts. Geizeri parkā 
izšaujas kā pēc pulksteņa - vienreiz naktī un vienreiz no rīta. Bet, lai pulkstenis būtu īpaši precīzs, 
geizera dobumā, kad ir pienācis īstais laiks, tiek iebērts vai nu kāds sāls vai minerāls, un tad tas 
geizers ne tikai izšaujas virs zemes, bet tūristiem par prieku, izšaujas vairāku metru augstumā 

 Rotorua, kura ir slavena ar termiskā parka ainavām. Termiskie ezeri - dzelteni, zaļi, zili kā acis zemes 
garozā ir 50., 60. gadu vulkānu izvirdumu sekas. Neticamākās dabas krāsas, brīžam nevar aptvert, 
ka tas ko redzi, ir īstenība. Arī termisko avotu smaržas šeit pārsteidz ik uz soļa; vietumis no tiem 
ceļas zili dūmi, vietumis - rozā dūmi 

 Rainbow springs – dabas parks un iepazīšanās ar vietējo Kivi 
 Vakarā dodamies uz Te Puia – tā teikt tuvāk Maoiri tautai, un pēc ekskursijas – tipiskas vakariņas ar 

vietējiem priekšnesumiem! 
 Nakts Rotorua  

 7.diena – Rotorua - Oamaru (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums uz Kraistčērču, uz Dienvidu salu 
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 Oamaru – šarmanta pilsēta ar Viktorijas stila arhitektūru! Pilsēta ir kā sākumpunkts, no kuras var 
doties Dienvidu salas dabas brīnumus. Un tad to arī darām – pirmā iepazīšanās ar mazajiem zilajiem 
pingvīniem!  

 Nakts viesnīcā 

 8.diena – Dunedin (B)  

 Moeraki laukakmeņi ir pilnīgi apaļi akmens veidojumi, kas apskatāmi Koekohes pludmalē. Vietējās 
cilts Ngāi Tahu ļaudis tic, ka tie ir pārakmeņojušies augļi vai zušu grozi, kas izkrituši no senču laivām.  
Šī ir viena no iecienītākajām apskates vietām Jaunzēlandes Dienvidu salā, jo tādi nav nekur citur. 
Moeraki laukakmeņi esot izveidojušies apmēram pirms 60 miljoniem gadu. Daži no akmeņiem 
trieciena un citu mehānisku bojājumu rezultātā ieplaisājuši, un tajos var iekāpt. Daudzi no tiem sver 
vairākas tonnas un sasniedz pat trīs metrus diametrā 

 Dunedin – senā skotu pilsēta, un te atrodas arī slīpākā iela pasaulē. Ielu tik nejēdzīgi izprojektējuši 
angļu arhitekti, kas plānojuši pilsētu, esot Londonā, vienkārši savelkot līnijas un nerēķinoties ar 
reālajiem apstākļiem – proti, kalna nogāzi. Šīs "plānošanas" dēļ pilsētā ir vēl vairākas ielas, kas ir ļoti 
stāvas un slīpas, tomēr pats uzskatāmākais plānotāju kļūdas upuris ir tieši Boldvina iela, kura 
ierakstīta arī Ginesa Pasaules rekordu grāmatā kā pasaules stāvākā iela. Tā kalnā ved, veidojot 35 
procentu kāpumu 

 Nakts Dunedin 

 9.diena – Otago pussala (B)  

 Dosimies iepazīt Otago pussalu, kas ir dabas paradīze, un to veiksim ar netipiskiem džipiem, tas 
nudien būs kārtīgs piedzīvojums. Ja palaimēsies redzēsim roņu un pingvīnu kolonijas, lieliskus dabas 
skatus, fotoaparātiem būs ko darīt! 

 Nakts viesnīcā Dunedin 

 10.diena  - Te Anau (B) 

 Pārbrauciens uz Te Anau, lielāko Dienvidu salas ezeru, kas jau atrodas Fjordu zemē. Ceļš ir garš, bet 
kā lai tiek uz priekšu?  

 Šodien dodamies iepazīt Jaunzēlandes putnus, kas atrodas Te Anau ezera apkaimē Fjordu zemē 
 Pēc vēlēšanās iespējams apmeklēt arī Golowworm alas par papildus samaksu (85 NZD =~51 EUR)  
 Iekārtošanās viesnīcā pie ezera, atpūta, lai var pabaudīt mierīgu vakaru ezera krastos… 

 11.diena – Milford sound (B, P) 

 Brauciens garām Wakatipu ezeram, pa skaistu ceļu uz Milforda fjordu (Milford Sound), kas atrodas 
Fjordlendas nacionālajā parkā. To reiz apbrīnojis arī slavenais rakstnieks, "Džungļu grāmatas" autors 
Radjerds Kiplings, saucot skaistos kalnus un līčus ar tajos krītošajiem ūdenskritumiem par astoto 
pasaules brīnumu. Ap 16 km garais, 290 m dziļais Milforda fjords ir viena no pārsteidzošākajām 
vietām pasaulē. Līdzīgi kā Norvēģijā, arī tālajā Jaunzēlandē ledāji kalnos ir izveidojušas grandiozas, 
kilometriem dziļas vagas, ko appudinājusi jūra, veidojot gleznainus fjordus. Stāvās klintis un kalnus 
klāj lietusmežs ar lekniem, brīnumaini dažādiem augiem. Šeit visai faunai, kam nepieciešams mitrums 
un siltums, ir īpaši labvēlīgi apstākļi, jo līst aptuveni 300 dienas gadā, tādēļ kalnus un līčus bieži klāj 
miglas vāli  
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 Šīs vietas ir iekļautas Pasaules mantojuma sarakstā un ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Dosimies 
izbraucienā ar kuģīti, lai to visu izbaudītu ar piknika pusdienām uz borta! 

 Pārbrauciens ar foto pauzēm uz Kvīnstaunu 
 Nakts viesnīcā  

 12.diena – Kvīnstauna (B)  

 Kvīnstauna, kas atrodas pašos Jaunzēlandes dienvidos un ir īsts ekstrēmo un mazāk ekstrēmo izklaižu 
epicentrs, un no šejienes visi dodas dažādās ekskursijās 

 Izbrauciens ar Dartriver Wilderness safari  - apskatīsim Waipounamu – dabas brīnumi nebeidz mūs 
pārsteigt! 

 Tālāk dodamies uz Gibbstona ieleju, kas slavena ar vīna darināšanu! Laiks nodegustēt! 
 Atgriešanās Kvīnstaunā – brīvais laiks – iesakām Sky Tower vai šopingu? Vai iespējams arī izlidot ar 

helikopteru virs fjordiem… 

 13.diena – Fox ledājs (B, V)  

 Brauciens centrālajai Otago daļai, gar maziem ciematiem, gan sniegotiem kalniem, uz mežonīgo 
Rietumkrastu. Wanakas ezers, Hawea ezers, Makaora, Matheson ezers, mēģināsim visu to sabildēt… 
Jo tas ir skaisti, īpaši ja ir labi laika apstākļi Aspiring Nacionālais parks – iekļauts UNESCO – dabas 
bagātība, kas tiek salīdzināta ar Lielo Kanjonu un Lielo barjerrifu!  

 Pie Mathesona ezera paspoguļosimies kopā ar Aoraki – Kuka kalnu, ko labos laika apstākļos labi redz 
ezera atspulgā 

 Ierašanās Fox ledāja reģionā 
 Iekārtošanās viesnīcā un kopīgas vakariņas 

 14.diena – Fox ledājs (B)  

 Fox ledājs ir viens no iespaidīgākajiem ledājiem pasaulē… Dodamies to apskatīties… 
 Brīvais laiks – lai izmantotu iespēju par papildus samaksu doties lidojumā ar helikopteri virs ledāja 

vai doties brīvajā kritienā virs ledāja vai vēl dažādas aktivitātes (raftings, kajakings), ko izvēlamies 
uz vietas… Vai vienkārši staigājam pa jauko dabu un mazliet atvelkam elpu 

 Nakts viesnīcā Fox ledāja reģionā 

 15. diena Greymouth – Kraistčērča (B)  

 Dodamies tālāk pa Rietumu krastu, caur Hokitika, pie Arahuras upes, kur apstrādā akmeņus, un ražo 
daudz suvenīrus 

 Kafijas pauze Greymouth,  neliela pilsēta, kas slavena kā galapunkts uz Alpiem 
 Brauciens ar slaveno TRANZ Alpine vilcienu – kas kotējas kā viens no Top 10 interesantākajiem un 

ainavām bagātākajiem maršrutiem, lai tiktu pāri otrā salas krastā… Un tā mēs baudām Dienvidalpu 
ainavas un braucam pāri skaistām kalnu pārejām… 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Kraistčērča – Oklenda 
 Nakts viesnīcā pie Oklendas lidostas 
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 16.diena – Paliec, sveika, Jaunzēlande(B, P, V) 

 Sapakojam kārtīgi čemodānus un dodamies uz Galā pusdienām Villa Maria vīna darītavu, kur mūs 
sagaida vēl vietējie labumi, un , protams, gards vīns!  

 Transfērs uz lidostu, lidojums Oklenda – Doha  1615 - 0005+1 

 17.diena – Lidojums (B)  

 Lidojums Doha – Stokholma 0140 0610 
 Lidojums Stokholma -  Rīga 0900 1110           

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Oklenda  – Rīga (Airbaltic + Qatar Airways  - 20kg nododamā bagāža + 1 vienība 
8kg rokas bagāža) 

 Iekšējie pārlidojumi: Rotorua – Kraistčērča, Kraistčērča - Oklenda 
(bagāža 20kg un rokas bagāža 5kg) 

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

 Nakšņošana 3* un 4* viesnīcās ar brokastīm divvietīga numura 
 Ēdināšana pēc programmas ( B - brokastis, P – pusdienas, V – vakariņas)  
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu – šoferi (angļu valodā) ekskursiju dienās un visas ieejas 

maksas, kas minētas programmā 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 
 Papildus ekskursijas pēc izvēles (lidojumi ar helikopteri, kajakings u.c.) 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
1200 EUR  

 Minimālais skaits grupā ir 12 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. Maksimālais tūristu skaits grupā 
16 

 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. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 
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 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 1000 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 2000 EUR jāsamaksā līdz 14.06.2019. 
 Pārējā summa  2500 EUR jāsamaksā līdz 14.09.2019. 


