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Argentīnas krāšņums un daudzveidība  

 15.11. – 29.11.2017., 15 dienas, cena - 4400 EUR   

Tāls ceļš – bet karstasinīgais tango, satriecošie dabas skati, mākslas darbi, dzīvespriecīgās krāsās 
rotātās ēkas, Buenosairesa, košie ledāji, milzu ūdenskritumi, augsti kalni, vīna lauki – tas viss ir 
Argentīnā. Ja vēlies aizceļot uz kādu temperamentīgu valsti, ļauties tās dažādības baudījumam, tad esi 
īstajā vietā. Argentīna ir viena no tām zemēm, kuru ir jāizjūt līdz kaulam, tās garšu nevar notvert, tā ir 
jāizbauda! Lēnām izbaudot ūdenskrituma šalkoņu pie vīna glāzes, notiesāt īstu steiku ar glāzi mendozas 
sarkanvīna, izbaudot gaučo priekus un vienkāršo tango La Bokā… Gan šīs apskates vietas, gan vienkāršā 
sadzīve, kas risinās valsts pilsētu ielās ir Argentīnas patiesie vaibsti. Turīgo kvartāli mijas ar nabadzību, 
turpat vērojama krāšņa kultūras dzīve un baudāmi arī nepārspējami gastronomiskie brīnumi. Te būs 
iespēja būt vairākos gadalaikos – pavasaris Buenosairesā, vasara Iguasu un ziema ledājos… Un ticiet, 
Jūs gribēsiet atgriezties, jo pārāk liela ir zeme, lai to apskatītu vienā reizē visu… Kā jau spāniski 
runājošajās valstīs, mūs atkal sagaida neliela “manjana”, jo viņi nesteidzas… Vamos? 

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

 Lidojums Rīga – Frankfurte 
 Lidojums Frankfurte - Buenosairesa  

 2.diena – Kur pazuda laiks? 

 Lidojums līdz Buenosairesai 
 Transfērs uz 4*  viesnīcu Buenosairesas centrā 
 Atpūta pēc lidojuma 

 3.diena – Buenosairesa (B, V)  

 Tango, izcils steiks un platākā iela pasaulē - 9. jūlija avēnija. Buenosairesu veidojoši ieceļotāji no 
Eiropas, turklāt darījuši to ar vērienu. Buenosairesa nekādā ziņā nav tradicionāla Latīņamerikas 
metropole. Plašo avēniju un barokālās arhitektūras iespaidā dažbrīd jūties mazliet kā Eiropā. Palermo 
rajons, kas straujāko attīstības posmu pārdzīvojis jau 19. gadsimta beigās, nu kļuvis par radošu un 
atraktīvu vidi, kur starp neizteiksmīgām divstāvu ēkām iekārtojušies neskaitāmi restorāni, kafejnīcas 
un dizaina veikali. Santelmo ir vecākais, dzīvākais un atmosfēriskākais Buenosairesas rajons. Jo īpaši 
svētdienās, kad neskaitāmās bodītes un restorānus burtiski ielenc ielu performanču meistari. Starp 
tiem arī 70. gadīgas tantes, kuras, uzstūķējušas kājās augstpapēžu kurpes, cenšas nezaudēt 
līdzsvaru un sniegt savu priekšnesumu. Mazas ieliņas, 19. gadsimta arhitektūra, vilinoši antikvariāti, 
uteņa burzma un īsts tango! 

 Ekskursija pilsētā, kuras laikā redzēsim slavenākās vietas – Obelisku, slavenākos pilsētas laukumus 
- Plaza de Mayo, Plaza San Martín, Plaza Congreso. Lai saprastu, ka pilsēta ir milzīga izvizināsimies 
cauri - La Boca, San Telmo, Montserrat, Puerto Madero 

 Brīvais laiks pilsētā, kad iesakām doties lēnā pastaigā vai papusdienot kādā no vietējiem krodziņiem, 
vai doties iepirkties, vai doties uz slavenāko bibliotēku pilsētā 

 Vakarā dodamies uz Tango  šovu kopā ar vakariņām,  beidzot tak jāredz kā tad īsti ir jādejo!  
 Transfērs uz 4* viesnīcu 
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 4 .diena –– Uz laukiem (B,P)   

 Pilnas dienas ekskursija uz laukiem – ciemos pie Gaučo. Te mēs uzzināsim kā dzīvo Argentīnas Gaučo, 
dosimies uz lauku sētu, lai sastaptos ar skaistajiem zirgiem, kuri ir viņu lepnums, un pie tā visa 
lieliskas pusdienas, un kā gan bez vīna… Noskaidrosim kādas ir vietējās tradīcijas, iemācīsimies 
varbūt arī dejas? Tā teikt visa diena vienos priekos! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Buenosairesā centrā 

 5.diena – Uz Mendozu (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums uz Aeroparque - Iguasu 
 Transfērs uz 4* viesnīcu Iguasu 
 Atpūta pēc lidojuma 

 6.diena – Iguasu no Argentīnas puses (B) 

 Iguasu ūdenskritums 2011. gadā tika atzīts par vienu no septiņiem dabas brīnumiem pasaulē. Tas ir 
viens no visvairāk apmeklētajām tūristu galamērķiem visā Dienvidamerikā. Ūdenskrituma "U" veida 
daļā ūdenskrituma frontes garums ir 1500 metri. Ūdenskritumu kompleksa platums ir 2,7 kilometri 
un tas sastāv no apmēram 270 atsevišķiem nelieliem ūdenskritumiem. Lielākais to augstums ir 82 
metri, tomēr vairums ūdenskritumu ir 60 metrus augsti. Lielākais no tiem ir Garganta del Diablo -
Velna rīkle, U-veida pārrāvums 150 metru platumā un 700 metru garumā. Brazīlijas teritorijā atrodas 
mazākā daļa no ūdenskrituma 800 metru platumā, pārējais ticis Argentīnai. Parasti caur 
ūdenskritumu plūst aptuveni 1700 kubikmetru ūdens sekundē, bet pēc spēcīgām lietusgāzēm tam 
jātiek galā ar plūsmu, kas ir 33 reizes spēcīgāka – 46 300 kubikmetriem ūdens sekundē 

 Pilnas diena ekskursija Argentīnas pusē – izbrauciens ar džungļu vilcieniņu, lai vieglāk sasniegt 
daudzos skatu laukumus. Esam gatavi garām pastaigām un daudz pakāpieniem 

 Adrenalīna cienītājiem piedāvāsim par papildus samaksu izbraucienu ar laivu zem ūdenskrituma vai 
varbūt kārojas lidojums ar helikopteri virs ūdenskrituma? 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Iguasu 

 7.diena – Iguasu no Brazīlijas puses (B) 

 Robežas  šķērsošanas formalitātes 
 Pusdienas ekskursija Iguasu NP Brazīlijas pusē, kur dosimies lieliskā pastaigā 1,2 km, lai vērotu 275 

ūdenskritumus, kas kopā veido šo milzu dabas brīnumu! Laiks sagatavot kameras un to visu 
iemūžināt… tas ir kaut kas!!! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā 

 8.diena – No džungļiem uz vīna ieleju (B) 

 Transfērs uz lidostu Iguasu 
 Lidojums Iguasu - Mendoza  
 Transfērs uz 4* viesnīcu Mendozā 
 Mendoza, Mendozas reģiona galvaspilsēta, ir Argentīnas vīna Meka. Šeit visapkārt pilsētai plešas vīna 

dārzi un skaisti kalni, dodamies nelielā pastaigā. 
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 9.diena – Par kalniem skaistāki var būt tikai citi kalni  (B) 

 Pilnas dienas ekskursija uz Andu  kalniem, lai tos izbaudītu. Brauciens cauri skaistajiem kalniem pa 
nozīmīgo Lielceļu numur 7, kura dabas ainavas ir mainīgas: Cacheuta, Villa de Potrerillos 1380 m.v.j.l. 
un Uspallata ieleja, vēsturiskais Picheuta tilts jau 2150.m.v.j.l. Tālāk garām  Polvaredas uz Punta de 
Vacas 2980 m.v.j.l., un visapkārt tikai kalni.  Los Penitentes slēpošanas kūrorts, kur mūsu vasarās ir 
lielas sniega aktivitātes, un šī ir vieta, no kuras sākas alpīnistu ceļš uz Akonkagvu. Puente del Inca 
jeb senais Inku tilts, kas bija  kalnu pāreja, kad nebija vēl ceļu, 2740.m.v.j.l., savā laikā te viesojies 
arī Č. Darvins, lai pētītu stalaktītus un aprakstītu tos savos darbos. Cerro Aconcagua – skatupunkts, 
no kura paveras neaizmirstams skats uz vienu no iespaidīgākajiem un augstākajiem pasaules kalniem 
ārpus Āzijas - Akonkagva 6961 m.v.j.l, tas ir bagāts ar ledājiem un milzu kalnu grēdām. Kafijas pauze 
- Las Cuevas, Argentīnas pēdējā pilsēta pie Čīles robežas  

 Atgriešanās Mendozā pa to pašu kalnu celu 

 10.diena – Mendozas vīni (B, P)  

 Vīna darīšana Argentīnā sākās jau XVI gadsimta vidū, bet īpaši aktuāla tā kļuva XVIII gadsimtā, kad 
valstī ieplūda emigranti no tādām vīnu darīšanas tradīcijām bagātām valstīm kā Francija, Itālija un 
Spānija. Daudzi no šiem ieceļotājiem nebrauca turp ar „tukšām rokām”. Tie ņēma līdzi pa kādam no 
Eiropā izplatītam vīnogu šķirņu stādam. No pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma argentīnieši beidzot 
pievērsa nopietnāku uzmanību šī dzēriena kvalitātei un vīna darīšanas industrijai vispār. Tika ieguldīta 
nauda jauno tehnoloģiju ieviešanā. Argentīnas vīni drīz spēs pārsteigt ne tikai savu tuvāko konkurenti 
un kaimiņieni Čīli, bet arī visu pasauli ar jaunām, iedvesmojošām garšas, aromāta un krāsu niansēm 

 Pilnas dienas ekskursija Maipu vīna reģionā. Šodien dosimies uz 3 vīna darītavām Maipu apgabalā, 
lai noskaidrotu vietējo vīndaru noslēpumus un baudītu dažādus vīnus, un vienā vīna darītavā mums 
galdā cels labākos ēdienus, jo laiks gardām pusdienām, protams, kopā ar vīnu! Noskaidrosim kā top 
slavenais Malbec vīns, un ne tikai… jo Lujan de CuYo ir lauksaimniecības oāze, kur aug ne tikai 
vīnogas, tāpēc arī uz pusdienu galda mums būs vietējie labumi no šiem laukiem 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Mendozā 

 11.diena – Uz ledājiem (B)  

 Transfērs uz lidostu Mendoza 
 Lidojums Mendoza – Aeroparque – El Calafate 
 Transfērs uz 4* viesnīcu El Calafate 

 12.diena – Perito Moreno ledājs (B)  

 Perito Moreno ledājs atrodas Andu kalnos, Argentīnas dienvidos. Tas ir viens no svarīgākajiem 
tūrisma apskates objektiem Patagonijā, un nosaukts pēc Forbes datiem, par pasaules skaistāko 
ledāju. 250 km2 lielais un 30 km garais ledus veidojums ir viens no 48 ledājiem, kas ir daļa no 
Dienvidpatagonijas ledus lauka, kurš atrodas Andu kalnu sistēmā. Šis ledus lauks ir pasaulē trešā 
lielākā saldūdens rezerve. Ledājs tā nodēvēts par godu argentīniešu pētniekam Francisko Moreno, 
kurš 1881. gadā, pateicoties saviem pētījumiem, pierādīja, ka ledājs atrodas Argentīnas nevis Čīles 
teritorijā. 1981. gadā ledājs tika pasludināts par UNESCO Pasaules mantojuma objektu. 5 kilometrus 
platajā ledājā ir trešās lielākās pasaules saldūdens rezerves 
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 Pilnas dienas ekskursija uz ledāju. Brauciena laikā redzēsim arī skaisto Argentīnas ezeru, kas ir 
iecienīts ūdens putnu vidū.  Tālāk ceļš vedīs cauri bagātiem mežiem, kamēr nonāksim pie milzu 
brīnuma, kura skaņu var dzirdēt jau pa gabalu. Skatu platformas ir gana daudz, laiks tās visas 
izstaigāt. Un nobeigumā izbrauciens ar kuģīti, lai būtu tuvāk ledājam… sirds sit straujāk… Jā, daba 
ir vienkārši fantastiska! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā El Calafate 

 13. diena Uz Buenosairesu pāri visai Patagonijai (B,V)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums El Calafate – Buenosairesa 
 Transfērs uz 4* viesnīcu Buenosairesā 
 Brivs vakars pilsētā – nu ko  - laiks atvadu vakaram? Un ballīte var sākties? 

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

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Buenosairesa – Frankfurte 

 15.diena – Uz māju!  

 Lidojums Frankfurte - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Iekšējie pārlidojumi:  Aeroparque – Mendoza, Mendoza -  Iguasu, Iguazu -  Rosario   Calafate, 
Calafate -  Aeroparque ( bagāža 20kg un rokas bagāža 5kg) 

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

 Nakšņošana 4* viesnīcās – 4N – Bue, 3N Mendoza, 3N – Iguasu, 2N – Calafate, ar brokastīm 
divvietīgā numurā 

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

degustācijas, kas minētas programmā 
 Grupas vadītājs/tulks no Rīgas 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 
 Papildus ekskursijas pēc izvēles – Iguasu – izbrauciens ar laivu vai lidojums ar helikopteri, muzeji 

Buenosairesā u.c. 
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 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
800 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 

 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 2000 EUR jāsamaksā līdz 15.05.2017. 
 Pārējā summa  1700 EUR jāsamaksā līdz 15.09.2017. 


