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AAE un Omānas, Kataras  kruīzs ar  

Costa Toscana   

 25.01. – 04.02.2023, 11 dienas, cena 2390 EUR  

Costa Toscana ir jauns un lielisks kuģis, lai vienlaicīgi būtu Itālijā un baudītu itāļu virtuves labumus un skaistākās 
vietas AAE, Omānā un Katarā. Kuģis ir moderns, speciāli dizainēts ar restorāniem un veikaliem, bāriem, kur ir 
interesanti būs gan lieliem, gan maziem, ar sporta klubu, SPA. Katru vakaru mūs priecēs vakara šovs! Izbaudiet 
visu, ko kuģis piedāvā,  jo tās būs mūsu mājas 7 naktis… 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…  

AAE – ir zeme, kas pārsteidz ikvienu, jo visa kā te ir daudz un liels… Bet tas ir jāredz, jo te tiek ieguldīts milzu 
darbs, lai šo tuksnesi pārvērstu par apmeklētāko valsti pasaulē…Dubaijas burvība ir grandiozie debesskrāpji un 
gigantiskās ambīcijas, ar kādām tiek plānots jebkurš darbs. Dubaijas šeihs Mohameds bin Rašids Al Maktums esot 
teicis, ka viņa emirātam un pilsētai ir jābūt pasaulē labākajam absolūti visās jomās, vai tā būtu pilsētbūvniecība, 
izglītība vai medicīna. Tīri vizuāli tas izpaužas kā grandiozie objekti, kas vērojami it visā pilsētā. Tur ir pasaulē lielākie 
supermārketi, augstākās celtnes, varenākie izklaides kompleksi. Piemēram, pasaulē lielākajā supermārketā Dubai 
Mall ir ne tikai 1200 veikali, bet arī lielākais akvārijs. Bet AAE nav tikai Dubaija… Būs vēl daudz kas cits arīdzan!  

Omāna - ceļotājiem ir pavisam nesen atklāts noslēpums. Te noteikti ir daudz ko redzēt un ir krietni mazāka 
burzma… Katara pārsteigs ar savu bagātību un greznību!  

 1.diena. 25.01. Uz siltām zemēm  

 23:10 Lidojums Rīga – Dubaija 

 2.diena. 26.01. Dubaija  (B, V) 

 8:00 ielidošana, imigrācija 

 Brokastis.  Ekskursija – senā Dubaija. Divas lietas, kam, Dubaijā esot, ir pagrūti noticēt, ka valstij ir tikai ~40 gadu un, ka viss, 
ko jūs redzat sev apkārt, ir īsts. Nerealitātes sajūta īpaši spilgta kļūst vakaros, kad Dubaijas ugunis iemirdzas pat vēl 
neuzceltajos debesskrāpjos. Tāpēc dodamies visu pēc kārtas apskatīt 

 Bastakiya un vecais Fort Al Fahidi – kas šobrīd ir Dubaijas muzejs 

 Izbrauciens ar tradicionālo Abra laivu, kā pārceltuve Dubai Creek rajonā 

 Garšvielu un Zelta tirgus apskate. Foto pauze pie Džumeiras mošejas 

 Dubai Mall - šis milzu tirdzniecības centrs ir savienots ar Dubaijas Akvāriju. Šeit atrodas 22 ekrānu kinoteātris, atrakciju parks, 
bērnu pasaule, kā arī 1200 veikali un ēdināšanas iestādes, tāpat arī slēpošanas halle.  

 Transfērs uz 4* viesnīcu Dubai Marina. Atpūta 

 Vakariņās aicinām uz Dhow kruīzu! Izbrauciens izgaismotajā kanālā sniegs lielisku iespaidu par izgaismoto pilsētu. Jā, un 
vakariņas ar lielisku ēdienu izvēli! 

 3.diena. 27.01. Dubaija un tuksnesis (B, V) 

 Brīvs rīts atpūtai Dubaijā – varam ļauties saulei, peldei baseinā vai jūrā, vai doties šopingā! 

 Pēcpusdienā ar džipiem dodamies uz tuksnesi – būs lielisks vakars ar saulrieta vērošanu, tikšanās ar kamieļiem, hennas 
apgleznošana, un gardas vakariņas ar deju priekšnesumiem!   
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 4.diena. 28.01. Modernā Dubaija (B, V)  

 Šodien iepazīsim modernākos pilsētas rajonus. Dubai Marina, Palm Jumeira, foto pauze pie Atlantis viesnīcas, Souk Madinat 
Jumeiras tirdziņš, uzbrauciens Burj Khalifa 124 stāvā 

 Transfērs uz ostu, lai iekārtotos uz Costa Toscana kuģa, 7 naktis tās būs mūsu naktsmājas 

 Costa Toscana ir otrais Excellence klases kuģis Costa Cruises, kas uzbūvēts Meyer Turku un tiek nodots ekspluatācijā 2022. 
gada martā 

 337 metrus garš un 42 metrus plats. 19 klāji, 63 metru augstumam. 18 bāri, 15 restorāni, 4 peldbaseini, 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! 

 23:59 kuģis atiet no Dubaijas ostas 

 5.diena. 29.01. Katara 14.00 – 21.30 (B, P, V) 

 Doha  ir Kataras galvaspilsēta, un tajā ir vairāk cilvēku nekā pārējā Katarā kopā. Pilsēta atrodas Persijas līča piekrastē valsts 
austrumos, uz ziemeļiem no Al Wakrah un uz dienvidiem no Al Khor. Tā ir Kataras visstraujāk augošā pilsēta, kurā vairāk nekā 
80% valsts iedzīvotāju dzīvo Dohā vai tās apkārtējos priekšpilsētās. Tas ir valsts politiskais un ekonomiskais centrs. Dodamies 
pilsētas apskates ekskursijā ar vietējo gidu 

 6.diena. 30.01. Kruīzā (B, P, V) 

 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 animātoriem pie baseiniem, var mācīties dejot, var zvilnēt saules krēslā, var doties 
uz SPA, šļūkt pa trubām vai spēlēt bumbu! Un visu dienu var kaut ko ēst… Pilnīga atpūta!! 

 7.diena. 31.01. Maskata – Omāna 7.00-17.00 (B, V)  

 Pusdienas ekskursija Mistiskā Maskata. Maskatā saglabājies īstenais arābu gars: tā ir viena no nedaudzām pilsētām, kuru vēl 
nav pārņēmusi mūsdienu civilizācija un modernizācija, bet ir saglabājies augsts dzīves līmenis. Omānas galvaspilsēta Maskata 
– viena no ceļotāju iecienītākajām Persijas līča reģiona galvaspilsētām, – īsta mākslīgā oāze. Valdzinošais mitrums šeit tiek 
iegūts no katras lietus lāses, jūras un zemes dzīlēm. Omānā praktiski nav upju vai ezeru, taču ir uzbūvēts daudz ūdens 
atsāļošanas iekārtu. Galvaspilsētā ūdens ir maz, taču zaļumu daudz. Apskatīsim Lielo Mošeju, Bait Al Zubai muzeju,  Karalisko 
operas namu uc.  

 Atgriešanās uz kruīza kuģa 

 8.diena. 01.02. Abu Dabi 18.30-23.59 (B, P, V) 

 Laiskojamies uz kuģa… Vakarā pēc vēlēšanās – naksnīgā Abu Dabi? 

 9.diena. 02.02. Abu Dabi 00.01 – 20.00 (B, V) 

 Ekskursija Abu Dabi,  AAE galvaspilsēta, atklāsim tās majestātiskumu, kur mijas tik daudz dažādu lietu!  

 Šeiha Zayed Lielā mošeja, arhitektūras brīnums un viena no lielākajām mošejām pasaulē, iespaidīgi glauna un skaista! Uz zilo 
debesu fona tā mirdz žilbinoši balta, kupoliem spoguļojoties mākslīgā ezera ūdenī. Cilvēka radīts brīnums - mākslas darbs, 
kam piemīt neticams, teju dievišķs skaistums. Brauciens gar Corniše – pludmales zonu 

 Qasr Al Watan pils ir strādājoša prezidenta pils Abū Dabī un majestātisks kultūras piemineklis, kas aicina pasauli atklāt 
bagātīgo zināšanu un tradīciju mantojumu. Palielinot kultūras izpratni par nāciju un uzsverot tās neticamo vēsturi, šī ir kas 
vairāk nekā tikai tradicionāla pils.  

 Atgriešanās uz kruīza kuģa 
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10.diena. 03.02. Dubaija 5.00 – 23.59 (B, P, V) 

 Brīvais laiks Dubaijā – var doties uz Miracle garden ziedu dārzu, kādu no atrakciju parkiem, skatu laukumiem, muzejiem, tā 
teikt – izmantojam laiku kā katrs grib – jo Dubaijā ir tik daudz ko redzēt!  

 11.diena. 04.02. Uz māju!  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums 9:30 Dubaija - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Dubaija – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā klase) 

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

 Dzīvošana 7 naktis kruīza kuģī Costa Toscana 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; vairāk: https://www.costacruises.com/fleet/toscana.html 

 Ostas nodevas 

 2 naktis 4* viesnīcā Dubaijā, Dubai Marina  ar brokastīm divvietīgā numurā  

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ieejas maksas BurJ Khalifa uzbrauciens 124.stāvā, Qasr Al Watan pils, Bastakija muzejs, brauciens ar abras laivu 

 Dhow kruīzs ar vakariņām Dubaijā 

 Safari ar džipiem un vakariņām tuksnesī 

 Brokastis Dubaijā pēc ielidošanas 2.dienā 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim un gidiem, kruīza apkalpei 

 Apdrošināšana 

 Papildus ekskursijas – piemēram uz Miracle garden, vai atrakciju parki 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 970 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 18 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 LV pilsoņiem ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 
Nepilsoņiem ļoti savlaicīgi interesēties par AAE vīzām (vismaz 2 mēn. iepriekš) 

 Uzmanību! Personām, kurām ir Izraēlas zīmogs pasēs, jānomaina pases pirms ceļojuma, jo ar šīs valsts zīmogu vai vīzu 
Apvienoto Arābu Emirātos iebraukt aizliegts 

 Ja ceļo bērni kopā ar 2 pieaugušajiem vienā kajītē, pieejamas atlaides, sazināties privāti ar MD ofisu 
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 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
600 EUR Līdz 25.10.2022 1000 EUR Līdz 25.12.2022 790 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 25.10.2022 Pēc 25.10.2022 Pēc 25.12.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 1195 EUR Visa summa 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 
 


