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                  Kolumbija un Panama 
 

 
                                                

19.februāris–6.marts 
 

Dienvidamerikas zeme Kolumbija ir viena no pasaules daudzveidīgākajām valstīm gan dabas, gan 

cilvēku, gan dzīvnieku ziņā. Kolumbiju apskalo Klusais okeāns un siltā Karību jūra. Valsti šķērso Andu 

kalni, līdzenumi un Amazones džungļi. Šeit redzamas koloniālā laika pilsētas un senās vietējo 

apdzīvotās teritorijas. Valstī dzīvo gan spāņu pēcteči, gan indiāņi, gan savulaik no Āfrikas atbraukušie. 

Šis viss padara valsti ļoti daudzveidīgu un pārsteidzošu. Iepazīsim pilsētas, dabu, Karību jūru 

Kolumbijā! Ceļojuma noslēgumā viesosies Centrālamerikas valstī Panamā. 
 

 

 

Ieteikumi: 

- Ceļojuma laikā būsim dažādos klimata reģionos 

- 3 iekšzemes lidojumi 

- Divi garāki sauszemes pārbraucieni 

- Daži spāņu valodā runājoši vietējie gidi kurus tulkos grupas 

vadītājs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. DIENA. SESTDIENA. 19.02. RĪGA–STAMBULA 

Ceļs uz Dienvidameriku                                         

                                                                         -/-/- 

Plkst. 17:00 tikšanas Rīgas lidostā, 18:55 lidojums Rīga–Stambula, pēc ierašanās nakts viesnīcā Stambulā. 

 
 

2. DIENA. SVĒTDIENA, 20.02. STAMBULA-BOGOTA 

Trešā augstākā pasaules galvaspilsēta 

   
 

                                                                            
 

                                            -/-/- 

No rīta 10:05 lidojums Stambula – Bogota, pēcpusdienā ierašanās 
Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā. Brauciens uz pilsētas centru, Bogota 

atrodas aptuveni 2600 m vjl. un ir trešā augstākā pasaules galvaspilsēta. 
Iekārtosimies viesnīcā pilsētas centrā un dosimies pastaigā uz Zelta 
muzeju. Gūsim iespaidus par zelta lielo nozīmi Kolumbijas vēsturē. 
Pastaiga pa pilsētas seno daļu La Candelaria ar nelielām ēkām kurās 
tagad izvietojušies kafejnīcas un restorāni. 

Nakts viesnīcā Bogotā. Dienā~ 60 km.     
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 17:00 tikšanās Rīgas lidostā, 18:55  Rīga ___ 22:55  Stambula, Turkish airlines  2h 25min 

 

10:05  Stambula ___ 15:40  Bogota, Turkish airlines  13h 35min 
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3. DIENA. PIRMDIENA, 21.02. BOGOTA-ZIPAQUIRA-BOGOTA 

Baznīca sāls tuneļos 
 

                                                     B/P/- 

Pēc brokastīm turpināsim Bogotas iepazīšanu, apmeklēsim Bolivāra laukumu, 
izstaigāsim pa La Candelaria vecpilsētas ielām. 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. Pēc pusdienām dosimies ārpus Bogotas uz Zipaquiras Sāls baznīcu. Šeit 

raktuvēs zem zemes tiek iegūts sāls un tika izveidota viena no pasaules 
pārsteidzošākajām baznīcām. Tuneļi, plašās telpas un iekārtojums ir pārsteidzošs. Pēc 
apmeklējuma atgriešanās viesnīcā. 

Nakts viesnīcā Bogotā. Dienā~ 200 km.     
 
 
 
 

4. DIENA. OTRDIENA, 22.02. BOGOTA-POPAJANA 

Baltā pilsēta  
 

                                       B/P/- 

Šodien dosimies uz vienu no vislabāk saglabājušajām koloniālā laika 
pilsētām visā Dienvidamerikā. Iekšējais lidojums Bogota-Popajana. 
Pilsētas mājas lielākoties ir baltā krāsā, kas devis pilsētai otru vārdu 

“Baltā pilsēta”. Šeit varam vērot studentu pilsētas sajūtu, vairāki 
pasākumi katru gadu pilsētu padara atpazīstamu visā valstī. Kopīgas 
pusdienas un pastaiga pa vecpilsētu. 

Nakts viesnīcā Popajanā. Dienā~ 100 km.    
 
 
 
 

5. DIENA. TREŠDIENA, 23.02. POPAJANA-SILVIA-KALI 

Pamatiedzīvotāju ikdiena 
 

                                       B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies pa kalnu ceļiem uz Silviu – Guambiano Misak 
Kolumbijas pamatiedzīvotāju kopienu. Iepazīsim ciematu, uzzināsim par 
tradīcijām un apmeklēsim ārstniecisko augu dārzu. Pusdienas vietējā 

restorānā un pārbrauciens uz aptuveni 1000 m vjl. augstumā kalnu 
pakājē izvietojušos Kali pilsētu. Šī ir viena no lielākajām Kolumbijas 
pilsētām un uzskatīta par visas valsts sporta galvaspilsētu.  

Nakts viesnīcā Kali. Dienā~ 200 km.    

 

 

 

 

6. DIENA. CETURTDIENA, 24.02. KALI- SALENTO-BOSQUE DEL SAMAN 

Kolumbijas kafija 
 

                                             B/P/- 

Ceļosim tālāk pa kalniem uz Quindia reģionu caur tās galvaspilsētu 
Armeniu uz Salento un Bosques del Saman. Iepazīsim kafijas reģionu, 
uzzināsim par kafiju, sākot no audzēšanas līdz pupiņu pārstrādei. 

Redzēsim kafijas pupiņu krūmus un nogaršosim Kolumbijas kafiju.  

Nakts viesnīcā Bosques del Saman. Dienā~ 250 km.    
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7. DIENA. PIEKTDIENA, 25.02. BOSQUES DEL SAMAN-KOKORAS IELEJA-SALENTO 

Pasakainās palmu ainavas 

         

                                         B/P/- 

Šodien apmeklēsim Kokoras ieleju Los Nevados nacionālajā parkā, 
šeit var redzēt slaveno, bet arī apdraudēto Quindío vaska palmu, kas 
ir pasaulē augstākā un pasludināta par Kolumbijas nacionālo koku. 

Baudīsim pārsteidzošās ainavas un iepazīsim ekosistēmu. Pusdienas 
vietējā restorānā. Brauciens uz Salento, nelielu Andu kalnu pilsētu 
aptuveni 1800 m vjl. augstumā netālu no kafijas laukiem un Kokoras 
ielejas. Pilsētā redzami vairāki krāšņi krāsoti nami un vietējie 
amatnieki ar saviem darinājumiem. Pastaiga pa Salento. 

Nakts viesnīcā Salento.  Dienā~ 80 km.     
 
 

8. DIENA. SESTDIENA, 26.02. SALENTO-MEDELLINA 

Antiokijas reģiona burvība 
                                  

                                    B/P/- 

Šodien ceļosim pa kalnu ceļiem caur Pereirai uz Antiokijas reģionu. 
Viena no Kolumbijas pārsteidzošākajām vietām, aptuveni 7 stundu 
brauciens ar pieturām līdz nonāksim Medellinas pilsētā. Antiokijas 
reģiona lielākā pilsēta atrodas Andu kalnu pakājē, bet savu slavu 
pasaulē ieguvusi dēļ Paulo Emilio Eskobara un narkotikām. Šobrīd 

pilsēta ir mainījusies un tās apkārtnē atrodas vairāki iespaidīgi 
apskates objekti. 

Nakts viesnīcā Medellinā.  Dienā~ 300 km. 

 

 

9. DIENA. SVĒTDIENA, 27.02. MEDELLINA 

Mūžīgā pavasara pilsēta 

                                                                       

                                        B/P/- 
Pēc brokastīm iepazīsim Medellinu jeb Mūžīgā pavasara pilsētu.  
Apskatīsim Medellinas vēsturisko centru, klausīsimies vietējos 
mūziķos un tradicionālo “Guasca” mūziku, apmeklējot Berrio parku. 
Botero laukums ar Kolumbijas mākslinieka Fernando Botero izstādi, 

kuras skulptūras ir kļuvušas par pilsētas orientieri. Santo Domingo 
kādreiz bija bēdīgi slavens rajons Medellinā, trošu vagoniņš tika 
uzbūvēts, lai padarītu iekšējo pilsētu pieejamāku. Uzbrauksim kalnā 
un vērosim apkārtējās ainavas. Uzzināsim par Medellinas 
pārveidošanos no vienas no visbīstamākajām pilsētām pasaulē par 
aizraujošu kultūras pilsētu ar lieliskiem cilvēkiem.  

Nakts viesnīcā Medellinā.  Dienā~ 60 km.  

 

 
10. DIENA. PIRMDIENA, 28.02. MEDELLINA-GVATAPE-MEDELLINA 

Monolīta kalns 
 

                                    B/P/-                                 

Iepazīsim Antiokijas reģionu. Apskatīsim Penol un Gvatape. Penol ir 

200 metrus augsts monolīta akmens kurā var uzkāpt pa 740 
pakāpieniem. Elpu aizraujoši skati uz brīnišķīgo apkārtni, kas pilna ar 
zaļajiem kalniem un zilajiem ezeriem. Gvatapē ciemats ir slavens ar 
savu baznīcu un skaistām, krāsainām gleznām, kas rotā ciemata 
mājas. Pārsteidzošā Antiokija, vakarā atgriešanās Medellinā. 

Nakts viesnīcā Medellinā.  Dienā~ 180 km. 
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11. DIENA. OTRDIENA, 01.03. MEDELLINA-KARTAHENA 

Karību jūras atmosfēra 

 

                                         B/P/-                                
No rīta dosimies uz Medellinas lidostu, iekšējais lidojums uz Karību 
jūras pilsētu Kartahenu de Indias. Vienu no Dienvidamerikas 
krāšņākajām pilsētām ar vēsturi, seno pilsētas daļu un moderno 
Kartahenu. Pilsētā apvienots senais, modernais un atpūta Karību jūrā. 
Kopīgas pusdienas un pilsētas iepazīšana. Uzbrauksim La Popa 
klosterī no kura paveras plašs skats uz abām Kartahenas daļām – 

jauno un seno. Lielākais spāņu celtais cietoksnis Dienvidamerikā San 
Felipe de Barajas. Redzēsim pilsētas mūri un pastaigāsim pa senajām 
ielām ar krāsainām ēkām.   

Nakts viesnīcā Kartahenā.  Dienā~ 80 km. 

 
12. DIENA. TREŠDIENA, 02.03. KARTAHENA 

Kartahenas šarms 
                                                                               
 B/-/-                                  

Brīva diena Kartahenā. Iespēja izbaudīt lielisko pilsētas atmosfēru 
vai papildus doties ar kuteri uz kādu no netālu esošajām Karību 
salām un pavadīt dienu saulē uz salas. 
Nakts viesnīcā Kartahenā.   

 

 

 

13. DIENA. CETURTDIENA, 03.03. KARTAHENA-PANAMA 

Centrālamerikas centrs 

                                                                

                                                 B/-/-                                  

Šodien dodamies uz Kartahenas lidostu un lidojums uz blakus esošo 

Centrālamerikas valsti Panamu. Brauciens uz viesnīcu pilsētas centrā. Panama 

ir Latīņamerikas biznesa centrs ar attīstītu ekonomiku. Valsts viens no 
pazīstamākajiem objektiem ir Panamas kanāls, kas savieno Karību jūru ar Kluso 
okeānu. Pilsētā ir arī vēsturiskā daļa.  

Nakts viesnīcā Panamā.  Dienā~ 70 km. 

 
 
 
14. DIENA. PIEKTDIENA, 04.03. PANAMA-STAMBULA 

Panamas kanāls                                                                                    
 

 B/-/-                                  

Šodien iepazīsim Panamu un dosimies uz Panamas kanālu. Apskatīsim vienas 
no slūžām caur kurām kuģi pārvar ceļu no Karību jūras uz Kluso okeānu vai 
otrādi. Pateicoties šim kanālam kuģiem nav jāveic viss garais ceļš pa 
Dienvidamerikas pašu dienvidu daļu. Vakarā brauciens uz Panamas lidostu un 

20:20 lidojums uz Stambulu.                                   
 

 

 

 

 

 20:20  Panama ___ 16:40+1  Stambula, Turkish airlines  12h 20 min 

 



Marko Polo ceļojumi 
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga 

Tālrunis: +371 25137021;  info@markopolo.lv; www.markopolo.lv 

 

                                 

15. DIENA. SESTDIENA, 05.03. STAMBULA 
 
Ap 16:40 ierašanās Stambulā, nakts viesnīcā. 

 
16. DIENA. SVĒTDIENA, 06.03. STAMBULA-RĪGA 
 

No rīta 09:15 lidojums uz Rīgu, ap 11:10 ierašanās Rīgā. 

 

 
 

 
Cena 2990 eiro 

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  

 
• + lidojums Rīga–Stambula-Bogota un 
• Panama-Stambula-Rīga 

• + iekšējie lidojumi 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 
• + 12 brokastis un 9 pusdienas  

• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 

Ceļojuma cenā neietilpst: 

 
• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 396 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 500 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 2490 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (10.01.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (10.01.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 

Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 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. 
 

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

 


