
 
 

Uz Emirātiem - uz Abu Dhabi! 

03.02. – 10.02.2019  

Izlidošana no Rīgas 

Viesnīca City Seasons Al Hamra 4* Brokastis un vakariņas iekļauta 

https://www.cityseasonshotels.com/AlHamraAbuDhabi/ 

 
 Viesnīca atrodas Abū Dabī centrā, nelielas pastaigas attālumā no piekrastes zonas Corniche, 

pilsētas biznesa rajona un zelta tirgus. No viesnīcas plašajiem un eleganti iekārtotajiem 

numuriem paveras skats uz skaisto parku Capital Gardens. 
 

769 EUR vienai personai dzīvojot divvietīgā numurā 

 

Abu Dabi ir viena no viszaļākajām pilsētām Persijas līča piekrastē. Galvenais pilsētas lepnums 

ir Al Husejn pils, kura ir pazīstama arī kā Vecais vai Baltais forts. Šī pils tika uzbūvēta 

19.gadsimta beigās un skaitās visvēcākā galvaspilsētas arhitektūras būve, kur visvecākās celtnes 

nepārsniedz 30 gadu vecumu. Kādreiz forts tika izmantots kā Abu Dabi valdniekau rezidence, 

bet tagad tur ir izvietots Abu Dabi Kultūras centra vēsturisko dokumentu arhīvs. Netālu no Abu 

Dabi izstāžu kompleksa Al Mussafahn atrodas tā saucamie Kultūras-etnogrāfiskie lauki, kur Jūs 

varat iepazīties ar dažādu valsts rajonu dzīves veidu. Vakaros, mēs Jums iesakām pastaigāties 

krastmalas skvērā un izbaudīt skaistās pilsētas strūklakas. It īpaši iesakam pievērst uzmanību: 

“Dalla”, “Pērles”, “Lidojošie baloži”. Noteikti apskatiet šeiha Zaida (Sheikh Zayed) mošeju, tā 

ir ne tikai trešā lielākā mošeja pasaulē, bet arī vēl viens no mūsdienu Abū Dabī simboliem. 

Iebraucot pilsētā, mošeju ir neiespējami nepamanīt, uz zilo debesu fona tā mirdz žilbinoši balta, 

kupoliem spoguļojoties mākslīgā ezera ūdenī. Abū Dabī svinīgi atklāts Luvras muzejs, kuru 

projektējis slavenais franču arhitekts Žans Nuvels un kuram ir jākļūst par "tiltu starp 

civilizācijām" 

 

https://www.cityseasonshotels.com/AlHamraAbuDhabi/


 

Cenā iekļauts: 

• Lidojums  

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• transfērs: lidosta - viesnīca - lidosta 

• standarta numurs viesnīcā 

• ēdināšana brokastis un vakariņas 

• gida pakalpojumi uz vietas       
 
     

  Papildus: 

 
• Apdrošināšana.  

• Ekskursijas, kuras būs iespējams iegādāties no gida, ar kuru būs informatīva tikšanās 
viesnīcā  

• Personīgie izdevumi 

 

 

PIESAKOTIES BRAUCIENAM JĀVEIC 150.00 EUR PIRMĀ IEMAKSA!  
  
 

PIESAKIETIES CEĻOJUMAM: 22571221, balt-go@balt-go.lv  

Vai „Balt-Go” birojā Valmierā vai Rīgā 
 

mailto:balt-go@balt-go.lv

