
 
 

1 
Biroja adrese: „Panorama Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 
 

Jordānija, Izraēla un Betlēme Palestīnā 

 14.03. – 22.03.2020, 9 dienas, cena 1550 EUR 

Uz pasaules ir daudz nozīmīgu vietu, kas vienreiz dzīvē jāredz! Tāpēc šai braucienā Jums būs iespēja 
ielūkoties 3 dažādās valstīs – salīdzināt, saskatīt, izbaudīt pašus slavenākos objektus!  

 Petra - tas ir dabas un kultūras galamērķis vienuviet. Petras apmeklējums ir neaizmirstama pastaiga 
sarkanā smilšakmens klints vēderā - 1,2 km garā eja/aiza Petrā starp līdz pat 90 m augstām, vertikālām 
klints sienām. Kultūrvēstures interesentiem nepamanīti nepaliks tur sastopamie interesantie arhitektūras 
veidojumi - altāri, nišas dievību statujām, kuru dēļ to var uzskatīt par „svētu ceļu" (Via Sacra), jeb par 
parādes ceļu uz noslēpumaino pilsētu. 

Izraēla tiek uzskatīta par kristietības šūpuli. Šajā zemē dzimis un dzīves gaitas vadījis Jēzus. Simtiem 
tūkstošiem kristiešu no visas pasaules dodas uz Jēzus piedzimšanas vietu Betlēmi, pilsētu, kur pagājusi 
viņa jaunība, – Nācareti, kristību vietu – Jordānas upi. Otras Jeruzalemei līdzīgas vietas pasaulē nav. 
Lai izjustu cilvēces vēstures kultūrslāņus un reliģiju pretrunas, turp ir vienkārši jāaizbrauc. Nepilnu 
kvadrātkilometru lielā Jeruzalemes vecpilsēta ir kā magnēts, kas vilinājis tik dažādas tautas un ticības. 
Arī šodien ebreji, musulmaņi, kristieši un armēņi dzīvo plecu pie pleca, tomēr katrs sava kvartāla 
ietvaros. 

Neaizmirstams piedzīvojums – pelde Nāves jūrā? Noteikti! Jūra ar draudīgo nosaukumu patiesībā ir 
sāļākais ezers pasaulē. Dodamies šo un vēl daudz ko citu iepazīt… Šalom! 

 1.diena. Uz Rīgas lidostu  

 Vēlu vakarā tikšanās Rīgas lidostā 
 Lidojums Rīga – Telaviva 

 2.diena. Izraēla – Jordānija (B, V) 

 Agri no rīta ielidošana Telavivas lidostā, imigrācija  
 Telaviva atrodas Vidusjūras krastā un ir otra lielākā pilsēta Izraēlā pēc Jeruzalemes. Liela daļa cilvēku 

visā pasaulē Telavivu uzskata par Izraēlas galvaspilsētu, un šī kļūda ir atzīta par vienu no 
izplatītākajām. Pilsēta izauga uz ziemeļiem no vecās arābu ostas Jafas. Celtniecība sākās 1909. gadā 
un turpinās vēl šobaltdien. Pilsētas lepnums ir Bauhaus arhitektūra. Senākais mūsdienu Telavivas 
rajons ir arābu Jafa, kā vēsta leģendas, tad pēc lielajiem plūdiem šo pilsētu dibināja Noasa dēls 
Jafets. Skaista arhitektūra vērojama Jafā, kur dzīvo inteliģence, senajās mājās ir mākslinieku 
darbnīcas, studijas, teātri, salonveikali, kā arī mazi mājīgi restorāni un kafejnīcas 

 Brokastis  Jafā – lai mums izdevusies diena!  
 Tālāk pa Huseina tiltu šķērsosim Jordānijas robežu un iepazīsimies ar seno grieķu-romiešu pilsētu 

Džerašu, kurā ir saglabājušies antīko arhitektu brīnumainās celtnes 
 Nakts 4* viesnīcā Ammānā 

 3.diena. Petra- Jordānija (B, V) 

 Pilnas dienas ekskursija seno Nabatejas karalistes galvaspilsētu Petru 
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 Klintī cirstā pilsēta ir sena kā pats laiks. Tās izveidi aizsāka līdz ar laika skaitīšanas sākumu - 1. 
gadsimtā pirms mūsu ēras, un turpmākos 300-400 gadus tuksneša vidū, smilšakmens klints masīvā 
dunēja āmuru klaudzieni, darbs un dzīvība. Klejotāju un ganu cilts, nabatieši, klinti pārveidoja 
fascinējošā kultūrbagātā pilsētā, paveica ko apbrīnojamu un atkal nozuda, piedzīvojot savas kultūras 
klusu norietu. Nabatas galvaspilsēta nogrima aizmirstībā un zemestrīces putekļos. Rietumu pasaulei 
tā bija pavisam zudusi līdz 19. gadsimtam, kad 1812. gadā to uzgāja šveiciešu ceļotājs Johans 
Ludvigs Burkharts 

 Vilksim ērtus apavus un dosimies pēc šiem iespaidiem. Šodien šī pilsēta ir UNESCO pasaules 
mantojuma objekts un pasaulē nav nekā līdzīga šim brīnumam.  

 Atgriešanās Ammanā 

 4.diena. Jordānija – Izraēla (B, V)  

 No rīta apskates ekskursija Jordānijas Hašimītu karalistēs galvaspilsētā Ammanā. Šī baltā pilsēta 
izvietojusies uz septiņiem pakalniem un apvienojusi sevī mūsdienu rajonus un vecpilsētas senatni, 
apliecinot ka vēsture un mūsdienas var sadzīvot harmonijā 

 Tālāk dosimies uz Madabu, kuras vēsture sniedzas bronzas laikmetā bet šodien tā pazīstama ar 
senajām sienu un grīdu mozaīkām 

 Dažus kilometrus no mozaīku pilsētas atrodas Nebo kalns. Šī ir visprestižākā Jordānijas svētvieta, ko 
pēc Bībeles uzskata par Mozus kapa vietu.  Ļoti skaidrās dienās no kalna virsotnes paveras brīnišķīgi 
skati uz Jordānas upi un Nāves jūru 

 Izbraukšana uz Izraēlu  
 Nakts 4* viesnīcā Netānijā pie jūras 

 5.diena. Izraēla – Palestīna (B, V)  

 Jeruzaleme tiek saukta par trīs reliģiju pilsētu. Tai ir īpaša nozīme gan jūdaismā, gan kristietībā un 
Islāma ticībā, un te atrodas visu triju reliģiju atzītā ķēniņa Dāvida kaps, tam blakus – viņa vārdā 
nosaukta sinagoga. Tā kā Jeruzalemi dēvē par vienu no svētākajām pilsētām pasaulē, šeit ir daudz 
reliģisku apskates objektu, par kuriem ceļotāji lasījuši grāmatās un kurus vērojuši filmās, tie ir jāredz 
arī mums 

 Ekskursijas laikā mēs izstaigāsim ebreju kvartālu, un romiešu ielu Kardo, izjutīsim Svētā Kapa 
bazilikas auru, kur katru gadu Lieldienās no debesīm nonāk Svētā uguns, lai aizdedzinātu sveces 
liesmu, nokļūsim pie Raudu mūra - jūdu svētāko vietu pēc otrā tempļa iznīcināšanas. Jeruzālemes  
šaurajās ieliņās  izjutīsim austrumu tirgus kolorītu. Laiks svaigi spiestai granātsulai un jauniem 
iespaidiem 

 Mainām autobusu un  tikai 10  kilometri un robeža ar Palestīnu,  šķir mūs no Betlēmes, kur atrodas 
Kristus dzimšanas vieta, jau 330 gadā šeit uzcēla pirmo Silītes baznīcu, šodien šajā vietā atrodas 
Kristus Dzimšanas Bazilika  

 Atgriešanās 4* viesnīcā Netānijā 
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 6.diena. Izraēla (B, V)  

 Nācarete, šo pilsētu sauc arī par Marijas pasludināšanas un Jēzus bērnības vietu. Nācaretes  
galvenais dievnams ir Marijas Pasludināšanas bazilika. Drosmīgi modernā baznīcas kriptā atrodas 
Marijas Pasludināšanas ala, kur kā vēsta leģenda, Marijai parādījās eņģelis  Gabriels 

 Dienas turpinājumā mēs apmeklēsim Kānu, kur Jēzus veica savu pirmo brīnumu - kāzās pārvērta 
ūdeni par vīnu. Aplūkosim Jordānas upi – Jardenit Jēzus kristīšanas vietu un vēl mēs apmeklēsim 
Tabhu, vietu kur notika maizes pavairošnas brīnums un Kalna sprediķa vietu. No šejienes paveras 
skats uz Galilejas jūru vai Kinereta ezeru 

 Un noslēgumā izbrauciens pa šo ūdens krātuvi – Galileja jūru ar kuģīti 
 Atgriešanās 4* viesnīcā Netānijā 

 7.diena. Nāves jūra (B, V) 

 Transfērs uz Nāves jūru 
 Nāves jūra (patiesībā ezers) atrodas 411 metrus zem jūras līmeņa un ir zemākā sauszemes vieta 

pasaulē. Pelde Nāves jūrā, jo ir taču jāpārliecinās, vai tiešām ūdens tur uz virsmas. Atpūta 3-4h 
 Atgriešanās Netānijā 

 8.diena. Izraēla (B, V)  

 Pilnas dienas ekskursija uz Haifu, Akko un Cēzareju. Dienu sāksim ar Haifu, lielāko rūpniecisko un 
ostas pilsētu. No skatu laukuma aplūkosim Haifas lepnumu Bahaijas dārzu, stāsts par Bahaiju reliģijas 
tapšanu. Vācu ciemata vēsture un Templieši Svētajā Zemē. Turpinājumā Stela Maris un Karmelitu 
ordeņa dibināšana 

 Akko. Stāsts par Al Džezaru un Napoleonu, pastaiga pa vecpilsētu līdz bākai, Han Eļ Umda. Akko - 
krustnešu galvaspilsēta 

 Cēzareja, te saglabājušās senās Romas impērijas liecības un pierādījumi Pontija Pilāta eksistencei. 
Apskatīsim hipodromu (kādreizējo amfiteātri), Cēzarejas teātri 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Netānijā 

 Un vienmēr tik jauki atgriezties (B) 

 Transfērs uz lidostu Ben Gurion 
 Lidojums Telaviva - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā 
klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 7 naktis  4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) (2 naktis 
Jordānijā, 5 naktis Izraēlā – Netānijā pie jūras) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu krievu valodā 
 Ceļojuma organizēšana 
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 Ieejas maksas visos programmā minētajos objektos 
 Brokastis pēc ielidošanas Telavivā 
 7 vakariņas 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Jordānijas/Izraēlas robežas šķērsošana 65 USD (skaidrā naudā uz vietas) 
 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

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

 Latvijas nepilsoņiem vīza jānoformē pirms ceļojuma Jordānijas vēstniecībā 
 Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma 
 Ieceļojot Izraēlā, jārēķinās ar iespējamu pastiprinātu pārbaudi uz robežas un papildus jautājumiem 

attiecībā uz ieceļošanas mērķi, plānoto izceļošanas datumu u.c. Lēmums par atļauju ieceļot valstī ir 
Izraēlas varas iestāžu kompetencē 

 SIA “Mēness diena” neuzņemas atbildību par izmaiņām programmā, sakarā ar vietējo valstu konfliktu 
situācijām esošajā brīdī 

 Minimālais skaits grupā ir 14 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. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 14.08.2019. 
 Pārējā summa 550 EUR jāsamaksā līdz 14.01.2020. 


