
 
 
 

 

                 Sagaidi vasaru Āfrikā-Tunisijā 
 

31.05.2019 – 07.06.2019  

Izlidošana no Rīgas 

Viesnīca Riviera 4* Viss iekļauts 

http://www.rivierahoteltunisie.com/fr/accueil 
 

465 EUR vienai personai dzīvojot divvietīgā numurā 

 
Tunisija – arābu valsts Ziemeļāfrikā, Vidusjūras krastā. Zeme ar bagātu vēsturi, kur atrastas 

senākās cilvēces pēdas. IX gadsimtā pirms mūsu ēras tagadējās Tunisijas teritorijā feniķieši 

nodibināja tā laika dižāko pilsētu – Kartāgu, ko vēlāk sagrāva romieši. Pārdzīvojuši Romas 

impērijas laikus, vandāļu uzbrukumus, bizantiešus un arābus, no 1881. gada Tunisija bija 

Francijas kolonija, bet 1956. gadā atguva neatkarīgas valsts statusu. Ceļojumā uz Tunisiju 

atklāsiet mūsdienīgu unikālu valsti ar daudzslāņainu kultūru, vēsturi un dabas bagātībām, kas 

kopā ar augsta līmeņa kūrortiem un tunisiešu viesmīlību padara šo valsti par līdzvērtīgu 

konkurentu atzītiem Eiropas kūrortiem.   

 

 

PIESAKIETIES CEĻOJUMAM: 22571221, balt-go@balt-go.lv  
Vai „Balt-Go” birojā Valmierā 

 

mailto:balt-go@balt-go.lv


 
 

 Lidojuma ilgums 3,5 h.  
 
Cenā iekļauts: 

 Lidojums  
 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža  

 transfērs: lidosta - viesnīca - lidosta 

 naktsmītne viesnīcā 

 ēdināšana  viss iekļauts 

 gida pakalpojumi uz vietas 
 

  
Papildus: 
 

 Apdrošināšana.  
 Ekskursijas, kuras būs iespējams iegādāties no gida, ar kuru būs informatīva tikšanās 

viesnīcā,precīza informācija par ekskursijām būs pieejama mēnesi pirms izlidošanas  
 Personīgie izdevumi 

 

 

Aptuvens ekskursuju saraksts: 
 

Āfrikānu nakts un Zoodārzs 

Ekskursijas apraksts: Ziemeļāfrikas lielākā zoodārza – Frigijas parka – apskate. Pastaigājieties pa koka 

celiņiem, izbaudiet lieliskās parka ainavas un eksotiskos dzīvniekus. Vakarā jūs priecēs šovs „Āfrikas nakts”, 

kura laikā bungu un tunisiešu folkloras mūzikas pavadībā uzstājas Zulu dejotāji, nobaudiet vietējos ēdienus un 

vīnu. Cenā iekļauts: autobuss, šova programma „Āfrikas nakts”, vakariņas, bezalkoholiskie dzērieni un vietējais 

vīns (alus – par papildus samaksu). Līdzi jāņem: fotoaparāts, cepure, ērti apavi. 

 

Brauciens uz Sahāras tuksnesi – 2 dienas 

 Ekskursijas apraksts: divu dienu ekskursija sniedz lielisku ieskatu Tunisijas neaizmirstamajos kontrastos. 1. 

diena: agri no rīta izbraukšana no viesnīcas. Ekskursija sākas ar El Džemas Romiešu amfiteātra apskati, pēc 

kuras autobuss dosies tālāk uz Tunisijas dienvidiem, pa ceļam apstājoties Matmatas kalnos, kur vietējie berberi 

izrādīs savu māju, kas ierīkota alā zem zemes. Pēcpusdienā kamieļa mugurā dosieties izjādē pa Sahāras 

tuksnesi. Nakšņošana viesnīcā Duzas pilsētā. 2. diena: saulrieta sagaidīšana uz El Džeridas sālsezera (Chott-el-

Jerid). 3 stundu brauciens ar džipiem (par papildus samaksu – 40 TND) uz Čebikas un Tamžeras kalnu oāzēm. 

Pēdējā pietura būs Tunisijas iedzīvotāju svētā pilsēta – Kairouana, kur apskatīsiet vecāko mošeju visā Āfrikā. 

Cenā iekļauts: autobuss, gida pakalpojumi, 2 pusdienas un 1 vakariņas (dzērieni – par papildus samaksu), 1 

nakts viesnīcā Duzas pilsētā (piemaksa par vienvietīgu numuru – 15 TND), ieejas biļete El Džemas amfiteātrī. 

Līdzi jāņem: fotoaparāts, cepure, ērti apavi, sauļošanās krēms, peldkostīms, dvielis, siltas drēbes. 

 

 

Cap Bon 

Ekskursijas apraksts: Vienas dienas ekskursija pa Kap Bon pussalu. Pirmās pieturvietas laikā Jūs varēsiet 

pastaigāties Medīnā, pa Hammāmetas vecpilsētas šaurajām ieliņām. Netālu no Hammāmetas atrodas Nābula-

keramikas pilsēta, kur ir iespēja paskatīties vietējo keramiķu rokudarbus kā arī iegādāties kvalitatīvu 

produkciju. Kelibija, pilsēta, kur ražo slaveno balto sauso vīnu Muscat de Kelibia. Pavisam netālu no Kelibijas 

atrodas Kerkuāna-pilsēta iekļauta UNESCO pasaules mantojumu sarakstā kā vienīgā vislabāk saglabājušās 

fenikiešu pilsēta. Līdzi jāņem: fotoaparāts, galvassega, ērti apavi, dzeramais ūdens. 



 

Duga 

Ekskursijas apraksts: ekskursijas laikā apskatīsiet Zaguanas ūdens tempļus, Tuburbo Mažusas romiešu laika 

drupas un seno pilsētu Dugu. Duga ir viena no vislabāk saglabātajām antīkajām pilsētām. Pilsētā apmeklēsiet 

167. g. par godu Jupiteram, Juno un Minervai celtā Kapitolija drupas, kā arī milzīgu seno romiešu amfiteātri, 

kurā bija 3 500 skatītāju vietas. Pilsētā ir saglabājušās daudzas senas ielas, mozaīku fragmenti, seno romiešu 

termas un mājas, feniķiešu mauzolejs, un 205.g. par godu Septimijam Severam, romiešu imperatoram, uzceltā 

Triumfa arka. Unikāls elements šajās senajās drupās ir Vēju laukums, kura segumā iecirsts rozes simbols ar 12 

vēju nosaukumiem. Cenā iekļauts: autobuss, gida pakalpojumi, pusdienas (dzērieni – par papildus samaksu), 

ieejas biļetes apskates objektos. Līdzi jāņem: fotoaparāts, cepure, ērti apavi. 

 

Izbrauciens ar kvadrocikliem. 

Ekskursijas apraksts: izbrauciens ar kvadracikliem (1,5h) olīvkoku mežā Port El Kantaoui apkārtnē. Cenā 

iekļauts: autobuss, gida pakalpojumi, pusdienas (dzērieni – par papildus samaksu), ieejas biļetes apskates 

objektos. Piezīmes: kvadraciklu patstāvīgi drīkst vadīt tikai no 16 gadu vecuma. Līdzi jāņem: fotoaparāts, 

cepure, ērti apavi. 

 

Izbrauciens ar kuģīti: 

 Ekskursijas apraksts: izbrauciens ar pirātu kuģi gar Vidusjūras piekrasti, atpūta uz kuģa, sauļošanās, peldēšanās 

un izklaides programma. Cenā iekļauts: autobuss, pusdienas un bezalkoholiskie dzērieni pusdienu laikā. Līdzi 

jāņem: fotoaparāts, cepure, sauļošanās krēms, peldkostīms, dvielis, siltas   

 

Tunisa – Kartāga – Sidi – Bu- Said 

Ekskursijas apraksts: neazmirstama iespēja apskatīt romiešu Kartāgas drupas (Pija Antonija pirtis, Kartāgas 

Birsas kalnu). Dodieties pastaigā pa gleznainās mākslinieku pilsētas Sidi Bu Saidas šaurajām ieliņām, kuras 

starp zili un balti krāsotām mājām vijas augšup kalnā, no kurām paveras satriecošs skats uz Tunisas līci un 

Tunisu. Ekskursijas laikā apmeklēsiet arī Bardo muzeju, kurā glabājas pasaulē lielākā romiešu mozaīku 

kolekcija, kas ir interesants ieskats Tunisijas vēsturē. Ekskursijas noslēgumā būs brīvais laiks, lai pastaigātos pa 

Tunisijas galveno Medīnu – galvaspilsētas Tunisas vecāko daļu, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Medīnas 

mūros atrodas daudzas skaistas pilis, mošejas, Korāna skolas un austrumu tirgus. Cenā iekļauts: autobuss, gida 

pakalpojumi, pusdienas (dzērieni – par papildus samaksu), ieejas biļetes apskates objektos. Līdzi jāņem: 

fotoaparāts, cepure, ērti apavi. 

 

 

 
 

 

PIESAKOTIES BRAUCIENAM JĀVEIC 60 EUR PIRMĀ IEMAKSA! 

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

 Vai „Balt-Go” birojā Valmierā 
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