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Apvienotie Arābu Emirāti 
                                      
 

                                  26. novembris–4. decembris 

Apvienotie Arābu Emirāti sastāv no septiņiem atsevišķiem emirātiem. Šajā ceļojumā apmeklēsim trīs 

no tiem – Šārdžu, Dubaiju un Abū Dabī. Kā saka vietējie, izbaudīsim toleranto arābu garu un islāma 

kultūru modernajā Dubaijā, kas izceļas ar multikulturālismu ne tikai Persijas līča reģiona mērogā, bet 

arī pasaules mērogā. No gandrīz 10 miljoniem iedzīvotāju tikai aptuveni 1,4 miljoni ir valsts pilsoņi. 

Dubaijas straujā attīstība ir neticama un vērā ņemama visas pasaules kontekstā. Nafta šo reģionu ir 

padarījusi pārtikušu un atpazīstamu. No pasaules augstākās ēkas 125. stāva sasniegšanas līdz 

izbraucienam tuksnesī un vietējās kultūras iepazīšanai. Expo 2020 izstāde ir pārcelta uz 

2021. gadu, tādēļ ceļojuma laikā apmeklēsim lielāko pasākumu arābu pasaules vēsturē, kurā piedalās 

190 valstis.  

 

 
Ieteikumi: 

 

- Ceļojums palīdz sajust emirātu seno un moderno 

elpu 

 

- Ērta nokļūšana ar tiešo reisu no Rīgas 
 

- Viena diena veltīta atpūtai, taču iespējamas arī 

aktivitātes  
 

- Ceļojuma laikā 2 dienas veltītas Expo izstādes 

apmeklējumam 
 
 
 
 
 
 

1. DIENA. PIEKTDIENA, 26.11. RĪGA–DUBAIJA 

Dodamies, kur silts!                                         

                                                                         -/-/- 

Plkst. 21.15 tikšanās Rīgas lidostā, 23.10 tiešais lidojums Rīga–Dubaija, nakts lidmašīnā.  
 
 

2. DIENA. SESTDIENA, 27.11. DUBAIJA–ŠĀRDŽA 

Emirātu vēsture 
                                              

                                            -/P/- 

Pēc ierašanās Dubaijā dodamies uz Šārdžas emirātu, kas atrodas tuvu 
Dubaijai un tiek saukts par Līča pērli. Šodien uzzināsim par Emirātu 
aizsākumiem un cilvēku dzīvi, pirms tika atklāta nafta. Apmeklēsim 
mošejas, Islāma muzeju un pastaigāsimies pa Šārdžas ielām, kas ved 

cauri tirgiem. Šeit redzēsim krāšņus paklājus, rotaslietas un 
rokdarbus. Pusdienas un pēc tām brauciens uz viesnīcu Dubaijas 
modernajā daļā.  

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā. Dienā~ 70 km.    
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  21.15 tikšanās Rīgas lidostā, 23.10  Rīga – 07.35 + 1  Dubaija, AirBaltic  6 h 25 min 
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3. DIENA. SVĒTDIENA, 28.11. DUBAIJA 

Modernā Dubaija 

 

                                                B/P/- 

Pēc brokastīm sāksim iepazīt Dubaiju, kurā pavadīsim visu dienu. Sākumā 

viesosimies Al Fahidi vēsturiskajā  rajonā, kas atrodas pie upes un priecē ar 
Emirātu seno ēko burvību. Šobrīd šīs ēkas tiek izmantotas kā restorāni, veikali, 
viesnīcas un tikšanās vietas. Mūsdienīgi atjaunotas, bet ar senlaicīgu 
arhitektūru. Iepazīsim šo rajonu, kā arī uzzināsim vairāk par arābu kultūru, 
islāmu un ikdienu, vērtībām un dzīvi mūsdienu Dubaijā. Pēc pusdienām 
apmeklēsim moderno Dubai Marina rajonu – augstceltnes, kas izvietojušās gar 
upi, ir lieliska vieta dzīvošanai un atpūtai. Redzēsim vienu no pasaules 

slavenākajām viesnīcām – Burj Al Arab, kas stalti paceļas Persijas līča krastā. 
Dubai Mall ir viens no pasaules lielākajiem iepirkšanās centriem, kuram ir sava 
slēpošanas trase, tādējādi ziemas priekus iespējams baudīt pat karstās vasaras 
dienās. Burj Khalifa šobrīd ir pasaules augstākā ēka (828 m), uzbrauksim tās 
124. un 125. stāvā ar vienu no ātrākajiem liftiem pasaulē. No šī punkta labi 
redzams gan Persijas līcis, gan tuksnesis, gan pati Dubaija. Visa pilsēta kā uz 
delnas, vienreizīga pieredze. Dienas noslēgumā vērosim Dubaijas strūklakas, 

kas atrodas pie Burj Khalifa un vakaros kopā ar mūziku rada īpašu gaisotni. 

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā. Dienā~ 60 km.     
 
 
 
 

 

4. DIENA. PIRMDIENA, 29.11. DUBAIJAS EXPO IZSTĀDE 

Unikāla pieredze Expo izstādē 

 

                                                                     B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies uz EXPO izstādi. Tās devīze – Apvienojot prātus, veidojot nākotni. Unikāla iespēja 

izbaudīt lielāko pasākumu arābu pasaulē ar 190 valstu dalību un miljoniem apmeklētāju. Izstāde apvieno 
arhitektūru, inovācijas, sadarbības iespējas un valstu prezentāciju plašos stendos. Pēc izstādes brauciens uz 
viesnīcu.  

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā. Dienā~ 40 km.    
 
 
 
 

5. DIENA. OTRDIENA, 30.11. DUBAIJA–ABŪ DABĪ–DUBAIJA 

Abū Dabī emirāta šarms 

 

                                       B/P/- 

Šodien mūs sagaida trešais emirāts un valsts galvaspilsēta – Abū 
Dabī. Viens no nozīmīgākajiem putniem Apvienotajos Arābu 
Emirātos nešaubīgi ir piekūns. Apmeklēsim Abū Dabī piekūnu 
slimnīcu, kur uzzināsim par šo putnu nozīmi arābu dzīvē un 
redzēsim, kā tie lido. Abū Dabī apskates laikā apmeklēsim Šeika 
Zayed Lielo mošeju – vienu no pasaules iespaidīgākajām 

mošejām, kas spīd baltā marmorā un dārgakmeņos un pārsteidz ar 

savu varenību un greznību. Līdzīgi kā Dubaijā, arī šeit redzēsim 
pilsētas daļu, kas ataino ikdienu pirms Abū Dabī un Dubaijas 
straujās attīstības. Nobrauksim gar Saadiyat salu, uz kuras 
uzbūvēts Luvras muzejs – Parīzes Luvras muzeja brālis. Redzēsim 
arī Yas salu. Pietura pie Ferrari muzeja. Vakarā atgriešanās 
Dubaijā.  

* Šodien ieteicams vilkt garus svārkus vai garās bikses un kreklus ar piedurknēm, kas nosedz elkoņus, kā 
arī pleciem jābūt nosegtiem. Sievietēm mošejā ar lakatu jāapsedz galva.  

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā. Dienā~ 160 km.     
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6. DIENA. TREŠDIENA, 01.12. DUBAIJA  

Tuksneša aktivitātes 

 

                                    B/P/V 

Šodien apmeklēsim vēl vienu unikālu vietu. Kāpsim viensliežu 

vilcienā, kas brauc vairākus metrus virs zemes pa mākslīgi 
būvēto salu Palmu. Pēc vairākām pieturām nonāksim 
mākslīgās salas galā – Atlantis viesnīcā, kas uzbūvēta 
mākslīgo salu kompleksa pašā galā. Viesnīcā atrodas milzīgs 
akvārijs, ko var redzēt no vairākām viesnīcas pusēm. Pastaiga 
pa apkārtni un pusdienas. Atgriešanās uz sauszemes, 
pēcpusdienā mūs gaida vēl viena aktivitāte – brauciens 

tuksnesī. Dosimies Arābijas tuksnesī, brauksim ar džipiem pa 
kāpām, varēsim kāpt kamieļa mugurā, baudīt arābu kafiju, 
dateles un zīmēt ar hennu. Šiša jeb ūdenspīpe ir vēl viena 
vietējo iecienīta lieta. Baudīsim vakariņas un vērosim uguns 
šovu un vēderdejas tuksnesī.   

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā. Dienā~ 80 km.     
     
 

7. DIENA. CETURTDIENA, 02.12. DUBAIJAS EXPO IZSTĀDE 

Unikāla pieredze Expo izstādē 

 

                                                                     B/-/- 

Pēc brokastīm vēlreiz dosimies uz EXPO izstādi. Tās devīze – Apvienojot prātus, veidojot nākotni. Unikāla 
iespēja izbaudīt lielāko pasākumu arābu pasaulē ar 190 valstu dalību un miljoniem apmeklētāju. Izstāde 

apvieno inovācijas, arhitektūru, sadarbības iespējas un valstu prezentāciju plašos stendos.  Pēc izstādes 
brauciens uz viesnīcu. Tiem, kuri nevēlas apmeklēt izstādi otro dienu, būs iespēja apmeklēt pludmali vai 
pastaigāties pa pilsētas centru. Iespējams piemeklēt arī citas aktivitātes. 

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā. Dienā~ 40 km.    
 
 
 

8. DIENA. PIEKTDIENA, 03.12. DUBAIJA 

 
Brīva diena atpūtai kādā no slavenajām Dubaijas pludmalēm. 
Iespējams arī doties apskatīt pilsētu vai izvēlēties kādu papildu aktivitāti. 

Nakts 4* viesnīcā Dubaijā.  
 
 
 

9. DIENA. SESTDIENA, 04.12. DUBAIJA–RĪGA 

Ceļš mājup                                   

                                                                         B/-/- 

No rīta dodamies uz lidostu, plkst. 09.05 lidojums Dubaija–Rīga, ap 13.50 ierašanās Rīgā. Dienā~ 40 km. 
 

  

 
 

 

 
 

Cena 1840 eiro 
 

09.05  Dubaija – 13.50  Rīga, AirBaltic  6 h 45 min 
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Ceļojuma cenā ietilpst:  

 
• + lidojums Rīga–Dubaija–Rīga 
• + dzīvošana 4* viesnīcā divvietīgā numurā 
• + 7 brokastis, 4 pusdienas un 1 vakariņas 

• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana 
• + ieejas biļetes Burj Khalifa debesskrāpī 

• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + krievu valodā runājošs vietējais gids 
• + latviešu valodā runājošs grupas vadītājs 
• + dzeramnauda vietējiem gidiem un šoferiem 

Ceļojuma cenā neietilpst: 

 
• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas 
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti  

• programmā 
• - nenorādītās ēdienreizes 

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 394 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 1440 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (17.10.2021.). 

 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (17.10.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 

Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties laikapstākļu dēļ vai pēc grupas vadītāja ieteikumiem. 
 

* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 
 


