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Karību jūras kruīzs ar Seaside MSC  

 02.12. – 13.12.2020, 12 dienas, cena 2950 EUR  

MSC Seaside ir lielisks kuģis, lai vienlaicīgi būtu Itālijā un baudītu itāļu virtuves labumus un skaistākās  
vietas Karību jūrā – Jamaika, Meksika, Bahamas un Kaimanu salas. Kuģis ir jauns, moderns, speciāli 
dizainēts un tiešām fantastisks milzenis, ar restorāniem un veikaliem, ar skaistu ūdens atrakciju parku 
uz borta, kur ir interesanti būt gan lieliem, gan maziem, sporta klubs, SPA, bāri. Izbaudiet pasaules klasi 
5* kuģī, kas būs mūsu mājas 7 naktis… Kā saka, kuģis seko saulei…Esam izvēlējušies visiem kajītes ar 
balkonu, lai skaistākos skatus un saulrietus, saullēktus varētu vērot no savas privātās teritorijas. Gards 
ēdiens, laba kompānija, daudz dažādu izklaižu uz kuģa… lielisks veids kā izbaudīt skaistās zemes un 
citus labumus! 

Karību salas – tās ir tik daudz – ar kaut ko jāsāk. Ekskursijas jau iekļautas cenā, mēs parādīsim to 
labāko ko katrā salā vajag redzēt! Mazliet regeja un ruma Jamaikā, tekila Meksikā, atpūta Bahamās un 
pelde ar rajām Kaimanu salās? Un jā, neliels ieskats Maiami un tās apkārtnē… Mazliet Amerikas un 
šopinga? Kas var būt labāks par šo? Un īsts burgers Amerikā? Ja gribi pasildīties un kaut ko redzēt, 
baudīt zili zaļos Karību jūras ūdeņus – īstā vieta! Būs nudien labi!  

 1.diena. Uz siltām zemēm  

 Lidojums Rīga – Maiami (ar pārsēšanos) 
 Imigrācija. Transfērs uz 4* viesnīcu Maiami. Atpūta pēc lidojuma 

 2.diena. Maiami  

 Basketbola līdzjutēji Maiami vārdu zina NBA komandas Maiami Heat dēļ, citi– tāpēc, ka Maiami ir 
pludmaļu «karaļvalsts» un pazīstama ar Sautbīču (South Beach) un Palmbīču (Palm Beach) kā bagāto 
un slaveno atpūtas kūrortu. Taču šī pilsēta lepojas arī ar vienu no lielākajām pasaules ostām. 
Mūsdienās šejienes pludmales piedāvā ko vairāk par jaunākajām viesnīcām, naktsklubiem vai 
restorāniem. Maiami pilsēta pakāpeniski pārvēršas par vienu no Amerikas visvilinošākajiem 
galamērķiem, kā arī par vietu, kuru recesija skārusi vismazāk 

 Tāpēc dodamies apskates ekskursijā ar vietējo gidu, lai to iepazītu 
 Brīvais laiks – iesakām doties uz kādu no Maiami muzejiem vai doties šopingā…  Vai doties pastaigā 

uz slaveno pludmali, un noteikti iesakām pavakariņot vietējos restorānos!  
 Nakts 4* viesnīcā Maiami  

 3.diena. Maiami  

 Evergleidas Nacionālais parks - sastāv no purviem un mežiem, kuros mīt vairāk nekā 800 dažādu 
sugu zemes un ūdens iemītnieku. Parkā ir iespēja ar motorlaivām apskatīt cilvēka neskarto dabu, 
vērojot dzīvniekus un parka floru. Taču piesārņojuma dēļ dzīvnieki un to dabiskā vide ir apdraudēta. 
Evergleidas Nacionālais parks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstā. 
Dodamies neaizmirstamā piedzīvojumā pie dabas, lai sastaptos ar aligatoriem un daudziem citiem 
vietējiem iedzīvotājiem!  

 Atgriešanās Maiami – nakts 4* viesnīcā 
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 4.diena. Aidā, jūriņā… 

 Brīvs rīts atpūtai pie jūras  
 Transfērs uz ostu, lai iekārtotos uz MSC Seaside kuģa, 7 naktis tās būs mūsu nakstmājas  
 Uz kuģa ir vairāki restorāni un bāri, baseini, džakuzi, sporta zāle, Spa, teātris, diskotēka, bibliotēka, 

bērnu laukums, un daudz citas izklaides. Visas dienas garumā pieejama ēdināšana – brokastis, 
pusdienas un vakariņas, tējas laiks un vakara uzkodas! Katrs savai gaumei atradīs iemīļotu stūrīti, 
kur klausīties dzīvo mūziku vai baudīt glāzi vīna! 

 19:00 kuģis atiet no Maiami ostas 

 5.diena. Kruīzā  

 Beidzot ir diena uz kuģa, kuras laikā varam mierīgi visu apskatīt, ko vēl neesam atraduši. Jo tā tik 
liekas, es visur esmu bijis… Var piedalīties piesātinātajā programmā ar animatoriem pie baseiniem, 
var mācīties dejot, var zvilnēt saules krēslā, var doties uz SPA, šļūkt pa trubām vai spēlēt kazino! Un 
visu dienu var kaut ko ēst… Pilnīga LAFA! 

 6.diena. Ocho Rios, Jamaika (9:00- 17:00)   

 Jamaika ir dzīvīgākā, valdzinošākā, neatvairāmākā un viena no skaistākajām angliski runājošajām 
Karību salām. Šeit ir ne tikai skaistas pludmales, bet arī dziļākas vērtības, piemēram, vēsturiska 
kultūra, kā arī māksla un, protams, mūzika. Daudziem viss asociējas ar Bobu Mārliju, jā te vienmēr 
skan regejs un galvenais sauklis ir No, problem… Dzīve rit savu mierīgu gaitu! Karību pieredze šeit ir 
visizteiktākā, jo Jamaika iekļauj pa drusciņai no visas Karību saimes un padara to vēl izteiktāku 

 Dodamies Jamaikas apskates ekskursijā 
 Atgriešanās uz kruīza kuģa 

 7.diena. Georgetown, Kaimanu salas (8:00-16:00)  

 Kaimanu Salas ir Lielbritānijas aizjūras teritorija, kas atrodas Karību jūras rietumos. Šis ir ārzonas 
finanšu centrs un viens no vadošajiem niršanas tūristu galamērķiem pasaulē. Kaimanu Salu 
galvaspilsēta ir Džordžtauna. Te ir burvīgas pludmales, skaistas ainavas un gards rums!  Laiks doties 
ekskursijā un iepazīt to… ņemam līdzi peldkostīmus, jo noteikti arī ļausimies peldei zili zaļajos 
ūdeņos…varbūt pat kopā ar rajām? 

 Atgriešanās uz kruīza kuģa 

 8.diena. Cozumel, Meksika (10:00 – 18:00)  

 Kozumelas sala  ir Meksikas mazais briljants, tieši tamdēļ, ka sala un visi te neatbrauc… Vēl ne īpaši 
apgūta, bet nudien jauka! Sala pārsteidz ar eksotisko džungļu floru un faunu, kristāldzidrajiem 
ūdeņiem, sniegbaltajām pludmalēm. Dodamies  ekskursijā pa salu un noteikti līdzi ņemam atkal 
peldkostīmus! Punta sur Ecopark un Chankanaab Nacionālais parks, uz to dosimies vadot paši savus 
automobīļus (uz 4 viens) uz Punta Celarain bāku, no kuras paveras ainava uz salu. Šodien iespēja 
peldēt un snurkelēt, apmeklēt botānisko dārzu. Jā, un nogaršosim arī tekilu! Un pusdienas svaigā 
gaisā… 

 Atgriešanās uz kruīza kuģa 



 
 

3 
Biroja adrese: „Panorama Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 9.diena. Karību jūrā  

 Izbaudām kuģa labumus – sauļojamies, peldam, laiskojamies, kaļam plānus, ēdam un baudām dzīvi!  

10. diena. Bahamas (9:00-23:55) 

 Ocean Cay – Līdz pat pusnaktij varēsiet baudīt  salas pludmales, Bahamu viesmīlību un izklaides. Var 
doties snorkelēt, nirt pie nogrimušiem kuģu vrakiem, pētīt teleskopā zvaigznes. Viss jūsu atpūtai 
bahamu stilā! Katrs atpūšas kā grib – uz dvielīša pludmalē, vai par papildus samaksu īrē bungalo?  

 11.diena. Uz māju!  

 6:00 kuģis ienāk Maiami, paēdam brokastis un atvadamies no kuģa 
 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Maiami – Rīga (ar pārsēšanos)  

 12.diena – Ceļā!  

 Atlidojam Rīgā 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Maiami – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, ekonomiskā klase, ar 
pārsēšanos) 

 Dzīvošana 7 naktis  5* kruīza kuģī Seaside ar pilnu pansiju – brokastīm, pusdienām, vakariņām. Vieta 
divvietīgā kajītē ar balkonu,  ~19kvm. Vairākās valodās runājošs personāls. Kajīšu uzkopšana divas 
reizes dienā. Pasākumi uz kuģa (katru dienu saņemsiet informāciju par visām uz kuģa organizētajām 
aktivitātēm); Sports un atpūta: trenažieru zāle, grupu nodarbības, baseini, saunas un burbuļvannas; 

 Ostas nodevas 
 3 naktis 4* viesnīcā Maiami ar brokastīm divvietīgā numurā  
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu Maiami – angļu valodā 
 Transporta pakalpojumi ASV 
 ESTAs noformēšana un iegāde LV pilsoņiem 
 Ekskursijas Jamaikā, Meksikā un Kaimanu salā – angļu valodā 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim un gidiem, kruīza apkalpei 
 Apdrošināšana 
 Papildus ekskursijas – Bahamu salā – niršana vai šampanieša kruīzs u.c.  

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
1200 EUR 
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 Ceļojumu iesakām vecākiem ar bērniem, cenas bērniem uz pieprasījuma ar labām atlaidēm, ja dzīvo 
kopā ar 2 pieaugušajiem. Jautājiet!  

 Minimālais skaits grupā ir 18 personas. Ja 60 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 LV pilsoņiem ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc 
atgriešanās no ceļojuma.  

 Nepilsoņiem ļoti savlaicīgi interesēties par ASV vīzu un Karību salās nepieciešamājiem dokumentiem 
(vismaz 6 mēn. iepriekš), bet sarežģītā vīzu (salu) procesa dēļ šo ceļojumu neiesakām (par paildus 
samaksu) 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 750 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 1100 EUR jāsamaksā līdz 02.06.2020. 
 Pērējā summa 1100 EUR jāsamaksā līdz 02.10.2020. 
 


