
 
 

1 
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

Maiju civilizācijas princeses – Beliza, 
Gvatemala, Hondurasa, Meksika  

 05.12. – 20.12.2017., 16 dienas, cena - 3785 EUR  

 Maiji ir viena no senākajām Centrālās Amerikas civilizācijām, kas atstājusi ievērojamu ietekmi uz 
nākamajām civilizācijām. Maiji bija ievērojami ar saviem sasniegumiem dažādās zinātņu nozarēs, 
arhitektūrā un mākslā, maijiem bija pat divi kalendāri, kuriem tie pakārtoja visu savu dzīvi. Maijiem 
bija diezgan sarežģīti ģeogrāfiskie apstākļi - ilgās lietavas, kas mijās ar pusgada sausuma periodiem, 
dedzinošā saule, stāvie kalni, kāpēc tie pazuda? Laiks doties turp un noskaidrot… 4 dažādas valstis 
skatām šai ceļojumā! 

Gvatemala pēdējā laikā kļuvusi par ceļotāju galamērķi, aizraujot ar ainavu skaistumu, kurā 
atbalsojas pagātnes civilizācijas, sākot no maiju kultūras līdz koloniālā laikmeta bagātībām, senajām 
iezemiešu tradīcijām, izcilajiem amatniekiem, vulkānu daudzumu, floru un faunu, orhidejām, gardo 
kafiju... 

Beliza ir viena no mazākajām Centrālamerikas valstīm, atšķiras ar pamatvalodu angļu valodu, jo 
savulaik te valdīja briti. Valsts pamatā pārtiek no tūrisma – te atrodas nirēju paradīze – Lielais Zilais 
Caurums – viens no pasaules brīnumiem. 

No Hondurasas reizēm cilvēki baidās, bet patiesībā te dzīvo jauki un viesmīlīgi cilvēki! Jukatanas 
pussala Meksikā bija maijiem, vien var apbrīnot kā mazie apaļīgie cilvēki spējuši radīt tādus šedevrus… 
Tekila, kukarača, īsts rums, gardi augļi, krāsaini tērpi, tirkīzzilā Karību jūra, vulkāni, džungļu upes – 
pārsteigs ar savu dažādību un pievilcību! Viena liela Manjana… bez steigas! 

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

 Lidojums Rīga – Frankfurte - Kankuna 
 Transfērs uz viesnīcu Kankunā 
 Atpūta pēc lidojuma 

 2.diena, Jukatanas pussala – Meksika (B, P, V) 

 Jukatanas pussala ir viens no populārākajiem reģioniem Meksikā, seno maiju apdzīvota vieta, 
izvietojusies pie Karību jūras ar baltām, smilšainām pludmalēm... 

 Tulum - viena no mazākajām maiju civilizācijas apmetnēm, kas atrodas uz 12 m augstas klints 
austrumu krastā pie Karību jūras, bezgala skaistā jūra dod pelēkajiem mūriem interesantas krāsu 
spēles 

 Bacalar ezers ar Quintana Rū lagūnu, ar zili zaļiem ūdeņiem, ~80 km garumā džungļu piekājē, kur 
aug mangroves un īpašās niedres 

 Brauciens uz Chetumal, kur šķērsosim robežu Meksika – Beliza  
 Viesnīca Belizā 

 3.diena, Beliza - Gvatemala (B, P, V) 

 Brauciens uz Gvatemalas robežu 
 Yaxha – Klasiskā Maiju perioda ceremoniālā vieta, kur tūristu pavisam vēl nedaudz, tāpēc var 

ļauties mieram un pārdomām, kādi tad bija maiji šajā pusē? Te dzīvoja pie 2 ezeriem, un ja 
uzkāpsiet  augstākajā punktā, būs lieliska panorāma, lai tos ieraudzītu!  
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 Brauciens tālāk uz Flores 
 Nakts viesnīcā Flores  

 4.diena, Gvatemala (B,P, V)  

 Transfērs uz ostu. Brauciens ar laivām pa burvīgo Rio Dulce, saukta par saldo upi, kura savieno 
Izabal ezeru ar Karību jūru. Tas ir aizsargājams rajons, putnu paradīze, kā arī iecienīta kruīza vieta 
atpūtai pie dabas. Daba te ir brīnišķīga: ūdenskritumi pēc lietus, mahagonijas, mežonīgi ziedi, 
mērkaķi kokos, tukāni... mazie gvatemalieši, kas iztiku pelna pārdodot suvenīrus no laivām... 
Pusdienas pie upes 

 Livingston – Izabal departamenta galvenā pilsēta un lielākā apdzīvotā vieta Rio Dulce pie 
Hondurasas līča, neparasta ar vietējo Garifunu kultūru - cita Gvatemalas pasaule! Šeit var sajusties 
kā Jamaikā... Te iederas kokteiļi, laiska nekā nedarīšana ēnā 

 Nakts lodžā Livingston 

 5.diena, Gvatemala – Karību jūra – Hondurasa (B, P, V) 

 Brauciens ar laivām uz Puerto Barrios pa Karību jūru, lai tiktu līdz sauszemei 
 Tālāk brauciens uz Hondurasu – valsti, kas pārtiek no lauksaimniecības – cukurniedres, banāni, 

kukurūza, un pievelk ar savu kultūras mantojumu un krāšņo dabu. Pusdienās garšojam Hondurasas 
virtuves labumus! 

 Copan – liels seno maiju komplekss ar piramīdām, pilīm, skulptūrām – senā Mezoamerikas māksla. 
Akmens skulptūras, skaistas mozaīkas, izcirstas akmens figūras, ko cilvēks nevar panest un 
laukums bumbu spēlei. Iepazīšanās ar krāsainajiem Arām, kas vienmēr sargā šo seno pilsētu un 
kam piedēvēts nacionālā Hondurasas putna gods! 

 Nakts viesnīca Hondurasā 

 6.diena, Gvatemala (B, P, V)  

 Agrs rīts, lai dotos uz Antigvu. Pa ceļam pusdienas tipiskā restorānā 
 Antigva – viena no skaistākajām Centrālamerikas pilsētām, kur virs pilsētas slejas varens vulkāns. 

Jauks vēsturiskais centrs ar bruģētām ieliņām un skaistu arhitektūru, kas iekļauta UNESCO 
sarakstā. Ekskursija pilsētā – centrālais parks, Katedrāle, Kapteiņa pils, La Merced baznīca u.c. 
Iespēja apmeklēt Nefrīta muzeju, kur var iegādāties arī vietējos darinājumus 

 Laiks glāzei kāda garda kokteiļa jaukajos bāros pirms vakariņām 
 Viesnīca Antigvā 

 7.diena, Gvatemala – vulkāna izaicinājums (B, P, V) 

 Ja laika apstākļi būs mums labvēlīgi – dodamies uz Pakaijas vulkānu, kas ir viens no skaistākajiem 
vulkāniem, kur jākāpj kalnā 1,5 h, lai tiktu pie krātera malas 2552 m. augstumā un iespējams vērot 
lavu... Pastaiga nav viegla, bet ainavas skaistums to atsver, ja nu galīgi nevar, var noīrēt vietējo 
taksi – zirgu ar pavadoni!  

 Atgriešanās Antigvā, jo esam godam nopelnījuši vakariņas! Svinam dzīvi!  
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 8.diena, Gvatemala (B, P, V) 

 Chichicastenango – visnozīmīgākais un krāšņākais tirgus valstī no 15.gs., atrodas senajā maiju 
civilizācijas centrā 1965 m v.j.l. Tirgotāji no kalniem nāk uz ciemata tirgus laukumu, kur pārdod 
maskas, koka izstrādājumus, rokdarbus, ēdienu u.c.  

 Santo Tomas baznīca – iespaidīga koloniāla arhitektūra, vietējie šamaņi vēl joprojām izmanto 
baznīcu saviem rituāliem... Uz baznīcu ved 18 pakāpieni – tikpat cik Maiju kalendārā mēneši (18 
mēneši pa 20 dienām). Pusdienas „Chichi” maiju gaumē. Te iesakām arī iegādāties suvenīrus, no 
kāda vietējā amigo! 

 Pārbrauciens uz Atitlana ezeru 
 Lodža Panajachel  

 9.diena, Gvatemala (B, V)  

 Attitlana ezers tiek dēvēts par Gvatemalas briljantu, zinātnieks un dabas pētnieks Aleksandrs 
Humbolts ir aprakstījis to kā visskaistāko ezeru pasaulē. No Panajachel ostas burvīgs izbrauciens ar 
laivām pa Atitlana ezeru, kas atrodas kalnos starp 3 vulkāniem. Vulkāni San Pedro, Toleman un 
Attitlan veido varenu un skaistu ainavu. San Antonio Palopo ciemats atrodas kalnu ieskautā vietā, 
kam raksturīgs savs šarms, kur dzīve rit nesteidzoties... 

 Transfērs uz Gvatemalas pilsētas lidostu 
 Lidojums Gvatemala – Flores 
 Flores - pussala Peten Itza ezerā. 15.gs. Pedro de Alvarado ienāca salā ceļā uz Hondurasu. Viņš 

uzdāvināja vietējam valdniekam spāņu zirgu un tā panāca viņu labvēlību. Flores lagūnā dzīvo arī 
krokodili, tādēļ nav ieteicams peldēties 

 Nakts lodžā Flores 

 10.diena, Gvatemala (B, P, V)  

 Tikal – nozīmīgākā maiju civilizācijas pilsēta Gvatemalā, tagad daļa no Tikalas Nacionālā parka 
teritorijas, kas iekļauts arī UNESCO (kopš 1979.g.). Tikal bija viena no galvenajām apdzīvotākajām 
vietām un svarīgs kultūras centrs. Līdzīgi kā Teotivikāna Meksikā, pilsēta ilgi netika atklāta, jo bija 
„paslēpusies” džungļu mežos. Tikal Nacionālais parks atrodas vietā, kur kādreiz maiju karavīri 
baudīja šokolādi un kaldināja plānus par impērijas izveidi 

 Tālāk ceļš mūs ved uz Belizu, skatāmies kā mainās ainavas un atvadāmies no Gvatemalas… 
 Nakts viesnīcā Belizā 

 11.diena, Beliza (B, V) 

 Brauciens ar laivu uz Hol Chan Marine un Haizivju ieleju. Šī ir aizsargājamā teritorija, lai saglabātu 
īpašās zivju sugas – barakudas un plaužus. Te varēsim vērot koraļļus, jūraszāles un daudzus citus 
zemūdens iemītniekus! Dosimies apskatīt haizivju ieleju, kur rajas un haizivis ganās gar nirēju un 
snurkelētāju laivām, bet viņas ir draudzīgas, te visi peld kopā. Tāpēc drosmīgie arī var mesties 
ūdenī un izbaudīt šo satikšanās prieku ar skaisto zemūdens pasauli!  

 San Pedro – viena no galvenajām Belizas salām, ~ 40km gara un vijas paralēli Belizas barjerrifam, 
tā ir koraļļu sala ar tipiskām, nelielām ieliņām ar vietējo kolorītu, kur dzīve rit nesteidzoties. Te 

 iesakām doties un izmēģināt vietējo virtuvi – kādā no jaukajiem restorāniņiem pilsētas centrā. 
Auksts vietējais alus būs tieši laikā ar kādu grilētu jūras velti!  

 Brauciens uz Belizes/Meksikas robežu Četumal 
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 Nakts viesnīcā Četumal  

 12.diena, Atpūta pie Karību jūras Playa del Karmen – Meksikā(B, P, V)  

 Transfērs uz viesnīcu pie Karību jūras. Playa del Carmen – ir viena no prestižākajām atpūtas vietām 
Meksikā pie Karību jūras. Te ir kā Bounty reklāmā, zili zaļie ūdeņi jūrā, baltas smiltis un silta 
saule... Un garda tekila arīdzan! Viesnīca Playa del Carmen /All Inclusive 

 Piedāvājam doties papildus ekskursijās sadarbībā ar vietējo tūrisma biroju par papildus samaksu – 
iespējams apmeklēt Čičenicas piramīdu kompleksu, X caret atpūtas parku, doties snurkelēt vai nirt,  
vai arī makšķerēt... iespējas ir daudz...  

 Viesnīca Playa del Carmen (AI) 

 13., 14.diena, Atpūta pie Karību jūras (B, P, V) 

 Atpūta pie Karību jūras 
 Viesnīca Playa del Carmen (AI) 

 15.diena, Brīvdienas ir galā – sākas mājupceļš! (B, V) 

 Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Kankuna – Frankfurte  

 16.diena, Esam gatavi svinēt Ziemassvētkus! 

 Ierašanās Frankfurtē. Lidojums Frankfurte – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Kankuna – Rīga (23kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg rokas bagāža, 
ekonomiskajā klasē) lidostu nodokļi; 

 lidojums Gvatemal City – Flores; 
 dzīvošana 3-4* viesnīcās vai lodžās ar ērtībām; divvietīgos numuros 
 programmā minētās ēdienreizes - (atpūtas dienās All Inclusive – B,P,V un dzērieni); 
 ceļojumu programmā minētā ekskursiju programma un ieejas biļetes apskates objektos; 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, stāvvietas) 
 grupas vadītājs latviešu valodā; vietējais gids – angļu valodā; 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst : 

 programmā neminēto pasākumu un objektu apmeklēšanas izmaksas; 
 apdrošināšana; 
 personīgie izdevumi 
 dzērieni pie vakariņām un pusdienām  (izņemot All inclusive) 
 papildus ekskursijas Meksikā – Playa del Carmen  (ekskursijas sākot no 60 USD) 
 dzeramnauda šoferim un apkalpojošam personālam 
 tūrista nodoklis – ~52 USD (Beliza, Hondurasa, Gvatemala un Meksika) jāmaksā uz robežas 

individuāli 
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 IEVĒRĪBAI! 

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

 Minimālais skaits grupā ir 11 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Lidostu nodokļi var mainīties no tūroperatora neatkarīgu apstākļu dēļ. Tūroperators patur tiesības 
izmainīt ceļojuma kopējo cenu saskaņā ar šīm izmaiņām 

 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 līdz 05.07..2017. 
 Pārējā summa  1585 EUR jāsamaksā līdz 05.10.2017. 


