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Emirātu lepnums un EXPO Dubaijā  

11.03.-19.03.2022.,9 dienas, 1900 EUR  

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!  

EXPO Dubaijā savu darbu sāks septembrī, šajā  izstādē varēs redzēt vairāku simtu valstu dalībnieku 
veidotos paviljonus. Izstādē būs vairāki iespaidīgi arhitektūras paraugdemonstrējumi un ceram sagaidīt 
nudien izcilus meistardarbus.  

 1.diena. Uz siltām zemēm  

 23:10 Lidojums Rīga – Dubaija 

 2.diena. Dubaija  

 6:35 ielidošana, imigrācija 
 Sāksim nelielu iepazīšanos ar Dubaiju, kur pavadīsim 7 naktis, lai sajustu tās epicentru un 

sirdspukstus!  
 Divas lietas, kam, Dubaijā esot, ir pagrūti noticēt, ka valsts ir pavisam jauna, ka viss, ko mēs redzam 

sev apkārt, ir īsts. Liekas, ka tā ir kā milzīgs spēļu laukums, kurā sapulcējusies visekstravagantāko 
un ambiciozāko spēlmaņu kompānija. Tas ir nebeidzams būvlaukums, jo visur kaut kas top, augstāks, 
skaistāks, lepnāks, spožāks… Tā ir Dubaija, kura pārvēršas naktī, kad tiek izgaismota ar miljoniem 
krāsainu lampiņu… 

 Dubaijas iepazīšanu sāksim ar vecāko daļu Bastakiya – senais forts, kur apmeklēsim muzeju 
 Izbrauciens ar vietējām laivām pa Dubaijas Creek – kanālu, lai sajustos kā vietējie 
 Zelta un garšvielu tirgus apmeklējums – būs varens piedzīvojums, un iespēja iepazīt suvenīrus 
 Foto pauze pie Burj Al Arab (slavenā Buras viesnīca), kas kļuvusi par pilsētas vizītkarti 
 Foto pauze pie Džumeiras mošejas  
 Iekārtošanās 4* viesnīcā, atpūta 

 3.diena. Dubaija  

 Ekskursija pa moderno/jauno Dubaiju 
 Foto pauze pie Zaabel pils 
 Dubai Marina – debesskrāpju aleja 
 Palm Jumeira – pasaules lielākā mākslīgā sala ar slaveno Atlantis viesnīcu 
 Souk Madinat Jumeira – modernais suvenīru tirgus, kur iesakām kafijas pauzi 
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 Mega būvē Burj Khalifa (828 m), kas dotajā brīdī ir augstākā celtne pasaulē. Tāpēc laižam augšā…uz 
124.stāvu, lai Dubaija ir pie mūsu kājām… 

 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. Lielveikalā praktiski visu laiku var izklaidēties kāda dzīvās mūzikas priekšnesuma 
pavadībā vai modes skatē 

 4.diena. Tuksnesī   

 Brīvs rīts atpūtai 
 Pēcpusdienā dodamies uz Tuksneša Safari ar barbekju vakariņām, kur romantiski baudīsim saulrieta 

priekus… Izbrauciens ar 4x4 džipiem. Iespēja doties izbraucienā ar kamieļiem vai slēpot pa tuksnesi. 
Gardas vakariņas ar vēderdejotāju priekšnesumiem un Tannoura dejas. Ļoti skaists vakars tuksnesī, 
kad satumst un ir pavisam citas krāsas… 

 Atgriešanās Dubaijā 

 5.diena. Musandam Via Dibba  

 Pilnas dienas ekskursija pa Hajjar kalniem, lai tiktu līdz Musandam zilajiem jūras ūdeņiem, priecāsies 
tie, kas mīl dabu, jo būsim aizbraukuši pie Omānas robežas, kur sekos Dhow kruīza ekskursija, kad 
kāpsim Omani laivās, lai dotos ainaviskā braucienā pa Musandam – garāko fjordu Arābijā. Skaisti 
kristaldzidri ūdeņi, ar baltiem klifiem, brauciens gar mazajiem zvejnieku ciematiņiem, kas autentiski 
dzīvo savu dzīvi… Ja paveiksies, iespējams ieraudzīsim delfīnus, kas mīl šo vietu. Būs iespējams arī 
peldēties no laivas! Baudām! Vieglas pusdienas uz klāja! 

 Atgriešanās Dubaijā 

 6.diena. Dubaija – Expo  

 Brīva diena Dubaijā – piedāvājam doties uz Expo (ieejas biļetes par papildus samaksu) 

 7.diena. Dubaija   

 Brīva diena Dubaijā – piedāvājam doties uz Miracle garden – ziedu pasauli, vai doties laiskoties pie 
jūras, vai doties šopingā… Katrs pēc savām iespējām un vēlmēm. Vakariņās iesakām La Perlas šovu 
vai kādas citas interesantas izklaides, kas dotajā brīdī būs pieejamas! 

 8.diena . diena Abu Dabi 

 Pilnas dienas ekskursija uz Abu Dabi 
 Šeiha Zayed Lielā mošeja, arhitektūras brīnums un viena no lielākajām mošejām pasaule, 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 

 Corniche – 8km gara pludmales zona,  
 Luvras muzeja apmeklējums 
 Foto pauze pie Emirates palace 
 Pusdienas 
 Atgriežamies Dubaijā 
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 9.diena. Uz māju!  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums 8.05.-13.50 Dubaija - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Dubaija – 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 Dubaijā ar brokastīm divvietīgos numuros, tūrista nodoklis 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu 
 Ceļojuma organizēšana 
 Ieejas maksas Luvras muzejā, BurJ Khalifa uzbrauciens 124.stāvā, Dhow kruīzs Musandam, Safari 

tūre, 2 pusdienas, 1 vakariņas 

Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim un gidiem 
 Veselības apdrošināšana iekļaujot COVID 19 riskus 
 Papildus ekskursijas – piemēram, Miracle garden un Expo, La Perla show (cenas tiks precizētas pirms 

brauciena) 
 Vakcinācija vai PCR tests, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 14 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 

 Viss kas saistīts ar Covid 19 – informācija mēnesi pirms brauciena 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas  
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 Otrā iemaksa  500 EUR jāsamaksā 11.12.2021 
 Atlikusī summa 900 EUR jāsamaksā līdz 11.02.2022 
 


