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                        Ekvadora  
 

      

 
27.janvāris – 9.februāris 

 

 

Ekvadora ir viena no kalnainākajām pasaules valstīm. Kito ir otra augstākā pasaules galvaspilsēta. 

Ceļojuma laikā viesosimies dažādos valsts reģionos, gan kalnos, gan Amazonē. Ekvadora glabā lieliskus 

dabas pārsteigumus un to šķērso Ekvatora līnija. Ceļojuma laikā sasniegsim Čimborazo kalna 5000 m vjl. 

augstumu.  

Ceļojuma sākumā un noslēgumā viesosimies Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā. 

 
 
 

 

        
 

Ievērībai! 

 

 

- Gan Kotopaksi, gan Čimborazo kalnos būsim ap 

4800 m vjl. augstumā. 

 

- Brauciens pa dabas vietām. 

 

 

- Ceļojuma plāns atkarīgs no laikapstākļiem. 

 

 

- Pa ceļam uz Ekvadoru viesosimies Kolumbijas 

galvaspilsētā Bogotā. 

 

 
 
 

1. DIENA, CETURTDIENA, 27.01. RĪGA-STAMBULA 

Ceļš Dienvidameriku! 

                                                                -/-/- 
 
17:00 tikšanas Rīgas lidostā, 18:55 lidojums Rīga – Stambula, vakarā ierašanās Stambulā un brauciens uz viesnīcu.  
Nakts viesnīcā Stambulā. 

 

2. DIENA, PIEKTDIENA, 28.01. STAMBULA-BOGOTA 

Ierašanās Dienvidamerikā   

                                   
 

                                 -/-/- 

No rīta lidojums Stambula – Bogota, pēcpusdienā ierašanās Kolumbijā. Brauciens uz pilsētu. 

Nakts viesnīcā Bogotā. Dienā~ 40 km. 
 

 

JANVĀRIS  2021 

P O T C P S S 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

FEBRUĀRIS 2022 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

10:05  Stambula ___ 15:40  Bogota, Turkish airlines   13h 35 min 

 

 17:00 tikšanās Rīgas lidostā, 18:55  Rīga ___ 22:55  Stambula, Turkish airlines   3h  
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3. DIENA, SESTDIENA, 29.01. BOGOTA - KITO 

Kalnu zeme Ekvadora 

 

                                       B/-/- 

Šodien ceļosim uz Ekvadoru, brauciens uz Bogotas lidostu un 
pārlidojums uz Kito. Pēcpusdienā ierašanās otrajā pasaules 
augstākajā galvaspilsētā Kito. Brauciens uz pilsētu un pirmie 
iespaidi par Ekvadoru. 

Nakts viesnīcā Kito.  Dienā~ 70 km.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DIENA,  SVĒTDIENA, 30.01. KITO 

Otrā pasaules augstākā galvaspilsēta 

 

                                        B/P/- 

Šodien iepazīstim Kito pilsētu, pastaiga pa vēsturisko daļu, Plaza 
Grande laukums, kā arī La Compañía un San Francisco baznīcas. 
Pēcpusdienā apmeklēsim ekvatora zīmi “Mitad del Mundo” 
vienlaicīgi iekāpsim abās zemes puslodēs. Vakars Kito. 

Nakts viesnīcā Kito. Dienā~ 60 km.  

  
 
 
 

 
 
 

5. DIENA, PIRMDIENA, 31.01. KITO – PAPALLACTA - AMAZONE 

                      Karstās peldes un Amazones džungļi 

 

                                        B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies uz idillisko Papallacta ciematu. Tā ir 

ideāla vieta kur mērcējoties minerālu karstajos avotos (līdz 40 ° 
C), baudot apkārtnes lielisko dabas skaistumu. Pēc karstā ūdens 
baudīšanas mēs varam atvēsināties aukstajā tuvējās straumes 
ūdenī. Pēcpusdienā mēs turpināsim savu braucienu braucot caur 
mežiem, pastāvīgi pamanīsim dramatiskas ainavas un klimata 
izmaiņas, no kalniem iekšā sulīgajos tropu lietus mežos. Jo tuvāk 
mūsu džungļu mājai, jo vairāk ainava kļūs tropiska.  
Nakts lodge tipa naktsmītnē Amazonē. Dienā~ 260 km.    
 

 

6. DIENA, OTRDIENA, 01.02. AMAZONE 

Diena džungļu dzīvē 

 

                                          B/P/V 

No rīta apmeklēsim vietējo tirgu provinces galvaspilsētā Tenā, pēc tā 

izbrauciens ar kanoe laivām pa Napo upi. Uzzināsim par lietus mežu, 
dodoties pārgājienā apmēram divu stundu garumā. Apmeklēsim dzīvnieku 
patversmi "amaZOOnico" ar vairāk nekā 500 dzīvniekiem, kā arī nelielu 
pamatiedzīvotāju kopienu. 

Nakts lodge tipa naktsmītnē Amazonē. Dienā~ 70 km.    
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7. DIENA, TREŠDIENA, 02.02.  AMAZONE - BANOS 

Ceļs pa Andu kalniem 
                                         

  B/P/- 

Mēs atstājam Amazones lietus mežu, mūsu ceļš ved uz iespaidīgo Pastaza 
kanjonu. Apstāsimies pie iespaidīgā ūdenskrituma “Pailon de Diablo”. 
Pēcpusdienā mēs sasniegsim iecienīto un pievilcīgo mazo pilsētiņu Baños, 

kas atrodas Andu kalnos, un ir labi pazīstama ar savu patīkamo klimatu, 
karstajiem termālajiem avotiem, neskarto ainavu un slavenām cukurniedru 
konfektēm.  
Nakts viesnīcā Banos. Dienā~ 150 km.    
 
 
 
 

8. DIENA, CETURTDIENA, 03.02.  BANOS – ČIMBORAZO - RIORAMBA  

Augstu kalnos 
 

                                              B/P/- 

Šodien brauksim uz Čimborazo dabas rezervātu. Šķērsojot tuksnesim 

līdzīgu ainavu uzbrauksim augšā līdz pat 4800 m augstajai stāvvietai. 
Iespēja baudīt kalna un apkārtnes ainavas vai pakāpties kājām augstām 
līdz Edvarda Vympera būdai ap 5000 m vjl. Pēc tā brauciens lejā uz mazo 
Riobamba pilsētu.  

Nakts viesnīcā Riobambā. Dienā~ 170 km.    
 
 
 

 

 

9. DIENA, PIEKTDIENA, 04.02. RIORAMBA – QUILOTOA - LASSO 

Ekvadoras dabas skaistums 

 

B/P/- 

Pēc brokastīm ceļš uz Toachi kanjonu un elpu aizraujoši kalnu un ieleju 
skati. No šejienes ceļojums turpinās līdz Kviloto krātera ezeram, kur 

varam nolaisties līdz zili zaļajam ezera ūdenim. Pastaigas, dabas baudīšana 
un pēcpusdienā dodamies uz Lasso, vakars Lasso. 

Nakts viesnīcā Lasso.  Dienā~ 250 km. 
 

 

 

 

 

10. DIENA, SESTDIENA, 05.02. LASSO – KOTOPAKSI - KITO 

Vulkāns Kotopaksi  
 

                                              B/P/- 

Pēc brokastīm apmeklēsim Kotopaksi nacionālo parku. Kotopaksi ir 

viens no augstākajiem vulkāniem pasaulē. Pēc īsa pārgājiena pa 
Limpiopungo ezeru mums būs iespēja uzkāpt 300 m augstāk līdz José 
Ribas, kas atrodas 4800 m vjl. un baudīt brīnišķīgu skatu uz apkārtni. Pēc 
uzkodām pēcpusdienā dodamies tālāk un atgriežamies galvaspilsētā Kito.  

Nakts viesnīcā Kito. Dienā~ 120 km. 
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11. DIENA, SVĒTDIENA, 06.02. KITO – BOGOTA   

Ceļs uz Kolumbiju 
 

                                              B/-/- 

Šodien brokastis un brīvs rīts pilsētā, ir pienācis laiks atvadīties no Kito un 

Ekvadoras. Pastaiga un ap pusdienas laiku brauciens uz lidostu. Lidojums 
uz Kolumbijas galvaspilsētu Bogotu.  

Nakts viesnīcā Bogotā. Dienā~ 60 km. 
 

 

 

 

 

12. DIENA, PIRMDIENA, 07.02. BOGOTA-STAMBULA 

Ceļš mājup 
 

                                             B/-/- 

Šodien iepazīsim Bogotu, pastaiga pa pilsētas seno daļu La Candelaria. Pie 

pašas Bogotas atrodas aptuveni 3200 m vjl. augstais Monseratas kalns. 
Ar pacēlāju uzbrauksim tajā, šeit uzcelta baznīca un skaisti iekopti dārzi, 
skats uz milzīgo Bogotas pilsētu no augšas ir vērā ņemams. Pēcpusdienā 
brauciens uz lidostu un 17:00 lidojums uz Stambulu. 
 
 
 

 
 
 
 
 

13. DIENA, OTRDIENA, 08.02. STAMBULA   
Ap 16:40 ierašanās Stambulā, brauciens uz viesnīcu un nakts viesnīcā Stambulā. 
 

14. DIENA, TREŠDIENA, 09.02. STAMBULA-RĪGA   
No rīta 09:15 lidojums uz Rīgu, ap 11:10 ierašanās Rīgā. 

 

 
 
 

 

Cena 2990 eiro 
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga –Stambula –Bogota – Stambula– Rīga; 
• + lidojums Bogota-Kito-Bogota 

• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās un lodge tipa  
• naktsmītnē Amazonē divvietīgā numurā; 
• + 10 brokastis, 7 pusdienas un 1 vakariņas; 
• + transports ceļojuma laikā;  

• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana;  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana; 
• + grupas vadītājs latviešu valodā;  

• + angļu valodā runājošs vietējais gids; 
• + dzeramnauda vietējam gidam un šoferim. 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas;  

• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  
• iekļauti programmā. 
•  

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 498 eiro. 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 

Otrais maksājums 400 eiro līdz 18.12.2021. Gala maksājums 2190 eiro līdz 05.01.2022. 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (18.12.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 

Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas līdz 05.01.2022., tiek zaudēti 800 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma pēc 05.01.2022. tiek zaudēta pilna summa. 

 17:00  Bogota ___ 16:40 +1  Stambula, Turkish airlines   15h 35 min 

 

 09:15  Stambula ___ 11:10  Rīga, Turkish airlines   2h 55 min 

 


