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                  Peru ar Amazoni  
 

 
                                  19.marts – 31.marts 

 

Peru ir viena no daudzveidīgākajām valstīm pasaulē. Dienvidamerikā Andu kalnos izvietojusies valsts 

glabā milzīgu vēsturisko bagātību, milzīgu dabas daudzveidību un unikālu kultūru. Ceļojuma laikā 

apmeklēsim vairākus Peru reģionus, gan galvaspilsētu ar Klusā okeāna piekrasti un izbraucienu uz 

salām, gan lidosim virs noslēpumainajām Naskas līnijām. Turpinājumā 4 dienas pavadīsim Amazones 

džungļos, pēc tā nonāksim augstkalnu apstākļos ap 3000 m vjl. un iepazīsim Kusko, Svēto ieleju un 

vareno Maču Pikču. Turpināsim ceļu līdz pasaules augstākajam kuģojamajam ezeram – Titikaka. Plaša 

ceļojuma programma pa dažādiem Peru reģioniem. 
 

 

 

Ieteikumi: 

- 4 ceļojuma dienas augstkalnu apstākļos virs 

3000 m vjl.  

- 3 iekšzemes lidojumi 

- Lidojums ar nelielu lidmašīnu virs Naskas līnijām 

- Ceļojumā iekļautas arī pusdienas, Amazonē visas 

ēdienreizes 

- Dažādas klimatiskās zonas ar dažādiem 

laikapstākļiem 
 
 

 
 
 
 
 

1. DIENA. SESTDIENA, 19.03. RĪGA–AMSTERDAMA-LIMA 

Ceļs uz Dienvidameriku                                         

                                                                         -/-/- 

Plkst. 05:30 tikšanas Rīgas lidostā, 07:35 lidojums Rīga–Amsterdama, pēc tā 12:35 lidojums uz Limu. Vakarā 
ierašanās Peru galvaspilsētā Limā. Brauciens uz pilsētu un iekārtošanās viesnīcā. 

Nakts viesnīcā Limā. Dienā~ 50 km.     
 

2. DIENA. SVĒTDIENA, 20.03. LIMA-PARAKAS-IKA-PARAKAS 

Klusais okeāns Peru 
   

                                        B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies uz nelielu zvejnieku ciematu pie Klusā 
okeāna. Apmeklēsim Parakas nacionālo rezervātu, šeit tiek 
aizsargāta tuksneša un jūras ekosistēma. Pēc pusdienām 
apmeklēsim Peru nacionālā dzēriena pisco ražotni, redzēsim un 
nogaršosim to. Huakačina ir neliels ciemats, kas uzcelts ap nelielu 

oāzi un ieskauts smilšu kāpās kilometru attālumā no Ikas pilsētas. 
Nakts pilsētā pie okeāna.  

Nakts viesnīcā Parakas. Dienā~ 400 km.     
 
 

 

 

MARTS 2022 

P O T C P S S 
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 05:30 tikšanās Rīgas lidostā, 07:35  Rīga ___ 09:00  Amsterdama, AirBaltic  2 h 25 min 

                                                       12:35  Amsterdama ___ 19:10 Lima, KLM  12 h 35 min 
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3. DIENA. PIRMDIENA, 21.03. PARAKAS-BALLESTAS SALAS-NASKA LĪNIJAS-LIMA 

Mistiskā Peru 
 

                                            B/P/- 

Pēc agrām brokastīm dodamies uz ostu, kāpsim motorlaivās un dosimies 
uz Ballestas salām. Šajās akmeņainajās salās dzīvo tūkstošiem putnu 
un zīdītāju, tostarp pingvīni, jūras lauvas, pelikāni un delfīni. Pēc 

izbrauciena okeānā dodamies uz Pisco lidostu, lidojums virs mistiskajām 
Naskas līnijām. Tie ir lieli, dažādu formu ģeoglifi vai zīmējumi, kas 
atrodas Naskas tuksnesī, tos pilnībā var redzēt tikai no augšas. To 
vēsture datējama vēl pirms mūsu ēras. Pēc lidojuma un pusdienām 
brauciens uz Limu.  

Nakts viesnīcā Limā. Dienā~ 300 km.     
 
 
 
 
 
 
 

4. DIENA. OTRDIENA, 22.03. LIMA-PUERTO MALDONADO AMAZONE 

Amazones lietusmeži 
 

                                       B/-/V 

No rīta lidojums no Limas uz Amazones lietusmežiem. 

Ierašanās Puerto Maldonado ko dēvē par bioloģiskās 
daudzveidības galvaspilsētu. Aptuveni stundas brauciens pa 
serpentīna Madre de Dios upi un esam klāt Peru pirmajā privātajā 
ekoloģiskajā rezervātā. Šī ir mūsu dzīvesvieta nākamās četras 
dienas. Izpētīsim džungļu takas, iepazīsim bagātīgo lietus mežu 
ekosistēmu. Šajā ekoloģiskajā rezervātā ir reģistrētas aptuveni 

540 putnu sugas, 362 skudru sugas (pasaules rekords) un vairāk 
nekā 100 zīdītāju sugas. Pastaigas pa takām un lietusmežu 
iepazīšana.  

Nakts džungļu namiņos. Dienā~ 100 km.    
 
 
 
 
 

5. DIENA. TREŠDIENA, 23.03. AMAZONES DŽUNGĻI 

Džungļi no augšas  
 

                                       B/P/V 

Šodien izbaudīsim lielisku aktivitāti, pastaigu pa gaisa takām jeb 
tiltiem, kas izveidotas kokos ar iespēju vērot džungļus no augšas. 
Sākotnēji paredzēts zinātniskiem pētījumiem, starp astoņām koku 

novērošanas platformām, kas atrodas ap 30 metriem virs zemes, 
tika izveidots septiņu piekaru tiltu tīkls, zem kura vērojami 

džungļi. Turpinājumā dodamies 20 minūšu braucienā ar laivu uz 
neapdzīvotu upes salu, redzēsim pārsteidzošo veģetācijas 
kontrastu. Dosimies pastaigā un vērosim salas ekosistēmu, kas 
bagāta ar putniem. Pārgājiens pa džungļu taku līdz ezeram, 
vērosim dzīvnieku valsti - putnus, melnos kaimanus, bruņurupučus 

un pērtiķus.  
Nakts džungļu namiņos.  
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6. DIENA. CETURTDIENA, 24.03. AMAZONES DŽUNGĻI 

Dabas pārteigumi 
 

                                      B/P/V 

Pēc brokastīm iepazīsim lietus mežu purvāju valstību, 
veģetācija ir pielāgojusies šim atmosfēras dabiskajam biotopam 
un to apdzīvo eksotiski abinieki, rāpuļi, čūskas, putni un zīdītāju 

sugas. Apmeklēsim arī bioloģisko dārzu, atklāsim daudzus 
Amazones tropu augus kā arī uzzināsim par vietējo kopienu 
dažādajiem medikamentiem. Redzēsim 30 hektāru Amazones 
palmu, kas paredzētas lietus mežu atjaunošanai un saglabāšanai. 
Lietus meži naktī pārvēršas, iespēja tos iepazīt naktī, dažas no 
dzīvnieku sugām atdzīvojas dziļā tumsā. Savvaļas dzīvnieku 
aktivitātes dienā un naktī ievērojami atšķiras.  
Nakts džungļu namiņos.  
 
 
 
 

7. DIENA. PIEKTDIENA, 25.03. PUERTO MALDONADO AMAZONE-KUSKO 

No džungļiem uz augstkalniem 

         

                                   B/-/- 

Esam iepazinuši Amazoni un pa upi atgriežamies Puerto 
Maldonado pilsētā, sēdīsimies lidmašīnā un lidojums uz Kusko.   
Šī ir inku galvaspilsētu un tā atrodas aptuveni 3400 m vjl. 
Mierīgā ritmā iepazīsim pilsētu, pastaigāsim pa to un 
centīsimies aprast ar augstkalniem. 

Nakts viesnīcā Kusko.  Dienā~ 120 km.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DIENA. SESTDIENA, 26.03. KUSKO-SVĒTĀ IELEJA-MAČU PIKČU 

Svētās ielejas vērtības 
                                  

                                    B/P/- 

Šodien dosimies zemāk no 3400 m vjl. uz saulaino Inku 
ieleju. Peru ir pazīstama ar lamām un alpakām. Apmeklēsim 

audzētavu un uzzināsim kā dabiskā veidā tiek krāsota 

dzīvnieku vilna un redzēsim vietējās sievietes, kuras 
tradicionālā veidā parāda aušanas tehniku. Viesosimies Pisac 
pilsētas tirgū. Pēc pusdienām dodamies uz seno inku pilsētu 
Ollantaytambo. Šeit vietējie iedzīvotāji joprojām uztur senču 
tradīcijas un likumus, reizēm staigā tradicionālos apģērbos. 
Kāpsim vilcienā un dosimies Maču Pikču virzienā. Brauciena 

laikā baudīsim kalnu ainavas. Nakšņošana Svētajā ielejā.  

Nakts viesnīcā Svētajā ielejā.  Dienā~ 180 km. 
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9. DIENA. SVĒTDIENA, 27.03. MAČU PIKČU-KUSKO 

Pasaules brīnums Maču Pikču 
                                                                              
 B/P/- 

Tikai pirms nedaudz vairāk kā 100 gadiem tika atklāts Maču 
Pikču – viens no šī brīža pasaules atpazīstamākajiem apskates 
objektiem. No rīta esam klāt mītiskajā, enerģijas un noslēpumu 
pilnajā Maču Pikču. Pavadīsim dienu un iepazīsim šo unikālu 

vietu. Pēcpusdienā brauciens atkal augstāk kalnos uz inku 
galvaspilsētu Kusko.  

Nakts viesnīcā Kusko.  Dienā~ 160 km.  

 

 

 

 

 

 
10. DIENA. PIRMDIENA, 28.03. KUSKO-PUNO-TITIKAKAS EZERS 

Vēl augstāk kalnos 
 

                                    B/P/-                                 

Pēc Svētās ielejas apmeklēju, dodamies uz vēl vienu Peru 
pārsteigumu, kas atrodas vēl augstāk kalnos. Ceļosim mazās 
Puno pilsētas virzienā Titikakas ezera krastā. Pa ceļam 
vērosim kalnu ainavas un pieturēsim  vairākos apskates 
objektos. Pusdienas un maršruta augstākais punkts “La Raya” 

4338 m augstumā. Šis ir augstākais punkts mūsu ceļojumā. 
Puno ieradīsimies vēlu pēcpusdienā.  

Nakts viesnīcā Puno.  Dienā~ 330 km. 

                                               
 
 

 
 
11. DIENA. OTRDIENA, 29.03. TITIKAKAS EZERS-UROS SALAS-TAQUILE-PUNO-LIMA 

Dzīve vienā no augstākajiem pasaules ezeriem 

 

                                   B/P/-                                
Titikakas ezers atrodas aptuveni 3800 m vjl. un ir augstākais 
pasaules kuģojamais ezers. Tas atrodas Peru un Bolīvijas 
teritorijā. Apmeklēsim Uros peldošās niedru salas ezerā, ne 
tikai pašas salas, bet pat laivas ir izgatavotas no niedrēm. 

Vietējie dzīvo uz šīm salām un pārtiek no sazvejotā un  
rokdarbiem. Apmeklēsim arī Taquile salu, ēdīsim pusdienas un 
vērosim Titikakas ezeru un salu dzīvi. Atgriezīsimies Puno ostā, 
brauciens uz lidostu un lidojums uz Limu.  

Nakts viesnīcā Limā. Dienā~ 100 km. 
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12. DIENA. TREŠDIENA, 30.03. LIMA-AMSTERDAMA 

Ceļš mājup  
 

                                                                        B/P/-                                  

Pēc brokastīm iepazīsim Limu. Pilsētas vēsturiskais centrs ar galveno laukumu un katedrāli. Pēc pusdienām 
brauciens uz Limas lidostu un lidojums uz Amsterdamu.                                   

 
 

 

 

 

13. DIENA. CETURTDIENA, 31.03. AMSTERDAMA-RĪGA 

Ceļš mājup   
                                 

Ap 15:20 ierašanās Amsterdamā, pēc tā lidojums uz Rīgu, ap 21:50 ierašanās Rīgā. 

 
  

 
 

 
Cena 3998 eiro 

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  

 
• + lidojums Rīga–Lima-Rīga 
• + iekšējie lidojumi 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 
• +  brokastis pusdienas vakariņas 
• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  

• + standarta ceļojuma apdrošināšana 

• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā  
• + angļu vai krievu valodā runājošs vietējais gids 
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 
• + lidojums virs Naskas līnijām 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 

 
• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 482 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 3598 eiro jāveic ne vēlāk kā 60 dienas pirms izlidošanas (18.01.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 60 dienām (18.01.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 60 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 

 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 

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

18:35  Amsterdama ___ 21:50  Rīga, AirBaltic  2h 15 min 

 

19:55  Lima ___ 15:20+1  Amsterdama, KLM   12h 25 min 

 


