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Piedzīvojumi Meksikas Ziemeļos 

ar atpūtu pie Klusā okeāna  

 15.11. – 29.11.2015.,15.dienas, cena 3300 EUR   

Izgaršot īsto Meksiku jādodas uz Ziemeļiem no Mehiko. Te tūristi vēl joprojām ir retums, tāpēc 

mūs sagaida patiesa ikdiena, bez izpušķojumiem, bet reāla… Meksika ir liela, pat milzīga, te ir tik 

daudz skaistu un interesantu vietu, ka sirds aizraujas.  

Šoreiz mēs sāksim ar Mehiko,  tā ir vieta, kur satiekas visa lielā valsts. Atklāsim vienas no 

pasaules lielākās metropoles noslēpumiem, jo acteki bijuši jau pavisam sen… Mehiko pilsēta 

pārsteidz ikvienu, tik liela, bet tai pat laikā kompakta!  Piramīdas arī būs! Un tālāk uz Ziemeļiem, 

kur dzīve rit kā seriālos, ko skatījāmies pa TV pirms 15 gadiem! 

Ziemeļi lepojas ar Meksikas dabas brīnumiem. Čiuaua -  tuksneša pērle, kalni un kanjoni, milzīgi 

un nelieli kaktusi,  senās indiāņu ciltis un mazie ciemati, Korteza jūra un Klusais okeāns. Iespaidīgs 

brauciens ar slaveno El Čepes vilcienu ( kas no Čiuauas dodas uz Kluso okeānu, izbraucot cauri 86 

tuneļiem, 37 tiltiem, 670km garumā,  iespaidīgākais brauciens ir no Creel līdz Fuerte, ko veiksim arī 

mēs, dzelzceļš šai posmā sasniedz 2000 m augstumu), kas tāpat kā Šveices ekspresis ved cauri 

mežonīgi skaistām ainaviskām vietām, dodas cauri neskaitāmiem kanjoniem, kalnu pārejām, 

tiltiem, aizām… Upes, klintis, neizmirstamais Kopera kanjons ( kas pēc platības ir lielāks par Lielo 

Kanjonu ASV, bet dabas ziņā pat pārsteidzošāks), Baja California pussalas atklāšana, Los Mochis 

pie Korteza jūras, Los Cabos Klusajā okeānā… Iepazīšanās ar Tarahumara indiāņiem, kas dzīvo 

savu dzīvi. Un vēl daudz kas skaists un gards! Izgaršosim Meksikas ēdienus – takos, enčiladas, 

grilētus jūras mošķus un gaļu, tortiljas, gardos augļus – ananāsus, mango un papaijas un tādus, 

kuriem nezinām nosaukumus, un dzērienus, atklāsim tekilas un mezkalas noslēpumu, klausīsimies 

mariačī mūziku un varbūt izdejosim kādu “quantanameru”!  Noslēgumā baudīsim atpūtu All 

Inclusive kūrortā, lai atpūstos pirms atgriežamies uz ziemu! 

 1.diena. Pāri laika zonām  

 Lidojums Rīga – Frankfurte – Mehiko  

 Ierašanās Mehiko lidostā, tikšanās ar vietējo gidu! 

 Transfērs uz viesnīcu Mehiko 4*. 

 Mehiko – Meksikas sirds – kur sajaukušās indiāņu un spāņu kultūras. Šodien ļoti nozīmīgs 

finanšu, ekonomikas, izglītības, tūrisma un gastronomijas centrs, kur dzīvo gandrīz 25 miljoni 

cilvēku. Te visa kā ir daudz! Lai iepazītu Mehiko nevajag nemaz tik daudz: jāredz Zokalo, 

piramīdas, vismaz viens īsts acteks un jāiedzer tekila!   

 2.diena. Mehiko un piramīdas (B)  

 Mehiko metropoles iepazīšana – dodamies uz Zokalo, tur ir pilsētas sirds, kas iekļauts UNESCO. 

Iespaidīgā Katedrāle, kas celta uz Acteku drupām liks pārdomāt spāņu varenību un indiāņu 

bezspēcību…  Nacionālā pils ar Djego Rivjeras freskām… Un  stāsts par Frīdu arīdzan…  Templo 

Mayor drupas – viss, kas palicis no senās un varenās Acteku valsts. 
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 Tālāk dodamies uz Piramīdām – vai īstu vēstures stundu! Teotivikānas kompleksa apmeklējums, 

kur uzzināsim tad kā viss bija!  Stiprajiem piedāvājam uzkāpt Saules vai Mēness piramīdā… 

Izstaigāsim Mirušo aleju, patirgosimies par suvenīriem ar jaunajiem amigo. 

 Atpakaļceļā pietura Meksikāņu svētajā vietā pie Sv. Gvadalupes! Svētceļnieku miljoni te spēruši 

kāju, nu arī mēs… Laiks pārdomāt savus ceļus un neceļus… Te ir vieta, kur varam pārdomāt 

dzīvi! 

 Nakts 4* viesnīcā Mehiko. 

 3.diena. Čiuaua ( B, V)  

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Mehiko – Čiuaua. 

 Dodamies uz Ziemeļiem, lai izbaudītu “norteno” dzīves stilu! Te jau pavisam cita pasaule.Čiuaua 

atrodas kartsā, sausā tuksneša stūrī. Viena no nozīmīgākajām Ziemeļu pilsētām – gan 

lauksaimniecības jomā, gan raktuvēs, kur attīstīta industrija! Pilsētas apskate – Katedrāle, senais 

akvedukts, ko būvēja jezuīti, Pancho Villas nams u.c.  

 Nakts viesnīcā Čiuaua. 

 4.diena. Ciemos pie indiāņiem – Mennonitiem un Tarahumara (B, P)   

 Brauciens uz Creel. Pa ceļam – Quauhtemocas apskate – tas ir ciematiņš , kur apstājusies dzīve! 

 Mennonītu ( indiāņu cilts)  muzeja apmeklējums.  

 Mennonīti cienās mūs ar savām tipiskām lietām – siera un gaļas uzkodām! Laiks tieši nobaudīt 

kaut ko īsteni vietēju!  

 Creel – tas ir reģions kur klintis mijas ar ezeriem, mežiem, viss savijies kopā rada burvīgas 

ainavas. Tā ir arī Tarahumaras mistiskā pasaule, kur indiāņi vēljoprojām veic savus rituālus un 

dzīvo savu dzīvi neatkarīgi no modernās pasaules! Iesim to visu iepazīt!  

 Nakts lodžā pie Creel. 

 5.diena. Tarahumaras pasaulē (B, P, V)  

 Arareko ezers  un Tarahumara ala. 

 Divisadero – skatu laukums, kur vvarēsim iepazīt tuvāk Urique kanjons, kas ir arī daļa no Kopera 

kanjona. Te fotogrāfiem būs darbiņš! Neliela pastaiga! 

 Posada Barrancas,  šeit varēsim vērot burvīgu skatu uz Urique upi. Un pēcpusdienā dosimies 

pastaigā jau pa slaveno Kopera kanjonu, kas ir viens no pasaules lielākajiem skaistākajiem 

kanjoniem… Skati neaizmirstami! Te ir gan indiāņu senās takas, gan izveidotas mūsdienīgākās, 

pa kurām var klejot un klejot – jo plašums bezgalīgs!  

 Nakts lodžā Posadas Barrancas. 
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 6.diena.  Posada Barrancas – El Fuerte (B,P,V)  

 Piedzīvojumu diena Posadas Barrancas reģionā! Apgūsim Kopera kanjonu no cita skatu punkta! 

Brauciens ar pacēlāju līdz aizraujošam skatu laukumam, pastaigas kanjonā… Aktīvākie var 

doties pakāpties augstāk un tālāk, trakajiem piedāvāts tiks nobrauciens pa trosi ( zip line) , 

mierīgie var doties indiāņu izstrādājumu izpētē vietējās bodītēs. Te katra būs ko darīt… Te 

nudien ir skaisti! 

 Pl 13:00 kāpsim  uz klāja El Chepe vilcienā, ieņemsim vietas pirmajā klasē, lai izbrauktu skaistāko 

ceļa posmu līdz El Fuerte. Šis ceļojums ar vilcienu ir iekļauts pasaules skaistāko vilcienu 

maršrutu topa augšgalā, tas ir to vērts. Vilciena sliedes vedīs cauri tuneļiem, aizām, tiltiem, caur 

Kopera kanjonu līdz pat Klusajam okeānam… Mums atliek vērot to visu caur logu un varbūt 

baudīt ko gardu!  

 Maģiskā pilsēta El Fuerte, kas ir tipiska koloniālā pilsēta, romantiska un kolorīta vienlaicīgi!  

 Nakts viesnīcā El Fuerte. 

 7.diena. El Fuerte – Los Mochis (B)  

 El Fuertes vēsture ir aptuveni 5 gs sena! Savulaik tā ir bijusi nozīmīga kā sudraba un zelta 

atradnes un tirdzniecības vieta! Šodien tā ir viennozīmīgi visskaistākā no Ziemeļmeksikas 

koloniālajām pilsētām. Dosimies ekskursijā iepazīt pilsētas ielas, cietoksni, no kura atkal paveras 

skaisti skati!  

 Brauciens ar laivu pa El Fuerte upi, lai vērotu eksotisko dabu un putnus, un klausīsimies upes 

skaņās, vērosim vietējos zvejniekus, kas ķer ikdienas lomu… Vietējā tirdziņa apmeklējums, kur 

varēsiet nogaršot dažādus vietējos produktus! 

 Vakarā transfērs uz prāmi. Nakts uz prāmja 2-4 - vietīgās kajītēs. Kopā tak jautrāk! 

 8.diena. La Paz  

 No rīta ierašanās ar prāmi La Paz, Baja California.  

 Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā. 

 La Paz – viena no savdabīgākajām vietām – ko dosimies kopā atklāt… Ekskursija pilsētā, 

vēsturiskā centra apskate, Balandras pludmale, Playa El Tecolete un vēl kas skaists! Baudīsim 

dabas ainavas un skaistākās pludmales Bajā un Korteza jūrā. 

 Nakts viesnīcā La Paz. 

 9.diena. Espiritu Santo sala  

 Esam pelnījuši dienu priekš laiskošanas uz ūdeņiem. Dodamies jūriņā… Snurkelēšanas 

ekipējums jau sagatavots, tā kā varēsim doties zemūdens izpētē – krāsainas zivis, manta rajas, 

delfīni, koraļu rifi… skaistas pludmales, iespējams, pat kāds lielais valis… Espirito Santo ir tuvākā 

sala La pazas līcī, te dabas brīnumi radījuši krāsu dažādību, sarkanie akmeņi  uz tirkīzzila ūdens 

fona,un zeltainas pludmales… Uz salas dzīvo vairākas reptiļu sugas,  dažādi putni,350 jūras 

lauvas.  

 Pusdienas pēc peldes garantētas! 
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 Atgriešanās uz sauszemes. Nakts viesnīcā La Paz. 

 10.diena. La Paz – Todos Santos – Los Cabos  

 Aidā uz Los cabos! 

 Apmeklēsim Todos Santos pilsētu, kas slavena ar to, ka tieši te ir tas slavenais Kalifornijas 

hotelis, ko apdzied senajā skaistajā dziesmā  grupa Eagles! Nu jāsajūt mums ar tā aura… Kopā 

uzdziedam? 

 Te izstaigāsim centru, apskatīsim rokdarbu piedāvājumu, te daudz mākslas galeriju un veikalu! 

Izbaudīsim bohēmu, jo te tā piederas… 

 Cabo San Lucas.  Pasaules skaistāko skatu kartīšu vieta… Dabas brīnums! Un te visādas 

iezklaides… 

 Los Cabos ir vieta, kur prieki nekad nebeidzas…  

 Izbrauciens ar laivu uz San Lucas raga arku, ikoniskas formas klintis, kas sadala Korteza jūru un 

Kluso okeānu! Iedomājamies vēlēšanos, te ir īstā vieta…  

 Nakts viesnīcā Los Cabos. ( B, V) 

 11.-13.diena – Atpūtā. (All Inclusive)  

 Atpūta Los Cabos. Par papildus samaksu iespējams doties dažādās ekskursijās – makšķerēšana, 

vaļu vērošana,  izbraucieni ar laivām. Baudām brīvdienas un nedomājam neko… 

 14.diena. Uz māju…  

 Transfērs uz lidostu, lidojums Los Cabos -  Mehiko. 

 Lidojums Mehiko – Frankfurte. 

 15.diena  

 Lidojums Frankfurte - Rīga 

 Papildus izdevumi:  

 Ceļojuma un veselības apdrošināšana 

 Piemaksa par vienvietīgo numuru 650 USD 

 Dzeramnauda šoferim un personālam 

 Personīgie izdevumi 

 Ekskursijas kūrortā pēc izvēles  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Frankfurte – Mehiko - Frankfurte – Rīga ( 23 kg reģistrētā 

bagāža) 

 Lidojums Mehiko – Chiuaua 

 Lidojums La Paz – Mehiko  
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 Transports visas tūres garumā ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 

 Brauciens ar vilcienu El Čepe  1.klasē 

 Prāmis ar kajīti uz Los Cabos 

 Dzīvošana 3*- 4* viesnīcās un lodžās, ar ērtībām un brokastīm,  

 Ēdienreizes pēc programmas ( B - brokastis, P – pusdienas, V- vakariņas, All inclusive – visas 

ēdienreizes un arī dzērieni)  

 Ekskursiju programma 

 Grupas vadītāja pakalpojumi 

 Angliski runājošs vietējais gids 

 Ceļojuma organizācija 

 Ievērībai:  

 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 20 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. Pasei 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  1500 EUR  jāsamaksā 01.08.2015. 

 Pārējā summa jāsamaksā 1.10.2015. 
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