
 
 

 

 

 
 

Kuba – saules un cigāru zeme! 

 
Laipni lūgti Kubā ! "Tā ir pati brīnišķīgākā zeme, kādu ir redzējis cilvēks" - tā sacija Kristofers 

Kolumbs 1492. gada 27. oktobrī, kad viņa ekspedīcija sasniedza šo salu. Pēc savas vēstures, 

kultūras, valodas un parašām Kuba pieder pie Latīņamerikas un Karību jūras baseina valstīm. 

Kuba pazīstama ar saviem cigāriem, kuru tapšanas process ir noslēpums, Kubas rumu un mohi-

to kokteiļiem, kas radīti tieši Kubā. Amerikāņu automašīnas, vietējā valodā “almendrones”, ir 

īpatnējs stāsts. No vienas puses tā ir liecība, cik fundamentāli agrāk būvēja auto, tomēr nevar 

noliegt, ka arī Kubas pateicīgais klimats ļāvis šiem auto tik labi saglabāties. To visu savām 

acīm ieraudzīt varēsiet dodoties uz šo krāsaino salu. 

   

Ceļojuma datumi: 20.01. – 02.02.2020 
Lidojums: 

 
                        1  KL3090  20JAN Riga - Amsterdama          07:35 09:00 

   2  KL 723  20JAN Amsterdama - Havana          12:35 17:15 

3  KL 724  01FEB Havana - Amsterdama  19:15 10:35+1 

4  KL3093  02FEB Amsterdama - Riga          18:55 22:10 

      

Cena 2395 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums 

• 23 kg nododamā bagāža, 7 kg rokas bagāža 

• Visi transfēri pēc programmas 

• Ekskursiju programma ar aprakstā norādītajām ēdienreizēm 

• 13 naktis  divvietīgā standarta numurā viesnīcās 

• ēdināšana viss iekļauts pludmales viesnīcā 

• gida pakalpojumi krievu valodā ekskursiju laikā 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Personīgie izdevumi 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

22571221  

 

aija.daudze@balt-go.lv 

mailto:aija.daudze@balt-go.lv


 

Ceļojuma programma: 
 

20.01. Rīga - Havana 

 Izlidošana no Rīgas, pārsēšanās un tālāk lidojums uz Havanu. Pusdienas laikā pēc vietējā laika ielidošana 

Havanā. Pēc bagāžas saņemšanas tikšanās ar gidu, transfērs uz viesnīcu un atpūta pēc garā ceļa. 

 

21.01. Havana  

Brokastis viesnīcā un pēc brokastīm ekskursija pa Havanu, kura sāksies ar skatu laukumu Morro – Cabana. Pēc 

tam pastaiga pa vecpilsētu, kas ir pasaules kultūras mantojums un apvīta ar dažādām leģendām: Ofisios iela, 

Asīzes Franciska laukums, ruma muzejs, kur varēsiet iepazīties ar ruma izgatavošanas procesu un varēsiet 

nodegustēt rumu ar kafiju. Tālāk iesiet pa Veco laukumu, Merkaderes ielu, tad pa Ieroču laukumu, Katedrāles 

laukumu, gar slaveno restorānu “Bodegita del Medio” un pusdienes ieturēsim restorānā “El Aljibe”. 

Pēc pusdienām īss ieskats Revolūcijas muzejā, aiziesiet līdz Centrālajam parkam, redzēsiet Lielo Havanas teātri 

un Nacionālo kapitoliju. 

Tālāk pa slaveno piekrastes promenādi brauksim uz mūsdienīgo Havanas daļu. Pēc tam braucot gar 

Univesitātes pilsētiņu, vakariņas kādā no Havanas restorāniem, atgriešanās viesnīcā.  

 

22.01.Havana – Vinjales ieleja 

Pēc brokastīm dosieties uz Vinjales ieleju, kura atrodas Pinar Del Rio provincē pašos salas Rietumos, kur 

audzina pasaulē labāko tabaku. Pa ceļam vērosiet Kubas skaisto dabu, tai skaitā Karaliskās palmas, kas ir 

Kubas nacionālais simbols. Apmeklēsiet Pinar Del Rio tabakas fariku. Pēc tam tālāk uz Vinjales ieleju. 

Iegrizīsieties vietējā fermā, kur audzina tabaku un nodarbojas ar lauksaimniecību, sajutīsiet Kubas lauku 

cilvēku sirsnību un vienkāršību. Nākamā pietura būs “Indieša ala” un brauciens laivā pa pazemes upi. 

Pusdienas restorānā Mural De Prehistoria. Pēc pusdienām apmeklēsiet senas klintis ar gadsimtiem veciem 

gravējumiem, kas ataino pasaules radīšanu. Un tad no skatu laukuma kalnā būs iespēwja redzēt visu Vinjales 

ielejmu no augšas un iemūžināt to skaistās fotogrāfijās. Atgriešanās Havanā, vakariņas viesnīcā un atpūta. 

 

23.01. Havana – Guama – Senfuegos. 

Pēc brokastīm dosieties uz Senfuegos pilsētiņu. Pa ceļam apstāsimies fermā “Fiesta Campesina”, kur varēsiet 
redzēt tikai Sapatas pussalā sastopamu floru un faunu. Pēc tam apmeklēsiet krokodilu fermu. Pusdienās būs restorānā 
La Boca. Tālāk ceļš uz Senfuegos gar pussalas dienvidu piekrasti, piestāsiet kauju vietās, kas notika 1961.gadā pret 
amerikānu iebrucējiem. Pastaiga pa Sanfuegos, kas ie vienīgā pilsēta Kubā, ko dibinājuši Franči, līdz ar to Konfuegos ļoti 
atširas no citām pilsētām ar neoklasicisma celtnēm, ideālo simetriju pilsētas plānojumā, un ar pastaigu bulvāri. Pastaiga 
pa Marti parku, gar Del Valjē pili, Tomasa Terri teātra apskate. Tālāk reģistrēsieties viesnīcā un dosimies vakariņās uz 
kādu no pilsētas restorāniem. 
 
24.01. Trinidada 
Pēc brokastīm dosieties uz Trinidadu. Pastaiga pa Trinidadas centru. Trinidada ir viena no pirmajām pilsētām, ko dibināja 
Spānu kolonizatori 16.gsm sākumā un kas ir ieguvusi UNESCO pasaules mantojuma statusu. Apmeklēsiet Svētās 
trīsvienības baznīcu, kas var lepoties ar 300 gadu vecu altāri. Redzēsiet pilsētas centrālo laukumu un gāfa Brunet pili. 
Apmeklēsiet bāriņu La Canchánchara, kur pirms pusdienām varēsiet nobaudīt tāda paša nosaukuma dzērienu. Pusdienas 
pilsētas restorāniņā. Pēc pusdienām dosieties uz Les Ingenios cukura ražošanas ieleju. Atsvaidzinošs kokteilis vietējā 
restorāniņā un ceļš atpakaļ uz Senfuegos. Vakariņas viesnīcā. 
 
25.01. Senfuegos – Santa Klara – Varadero 
Pēc brokastīm apmeklēsiet Senfuegos botānisko dārzu, un pēc tam ceļš vedīs uz Santa Klara. Pa ceļam piestāstim pie Če 
Gevaras memoriāla. Apskatīsim Santa Klara centru un papusdienosiet pilsētas restorānā. Tālāk dosieties uz Varadero 
pussalu, kur reģistrēsieties pludmales viesnīcā, lai jauki pavadītu laiku pie pludmales. 
 
25.01. – 01.02. viesnīca Be Live Experience Varadero 4* 

 http://www.beliveexperience-varadero.com/ 

 
01.02. transfērs uz Havanas lidostu un lidojums uz Rīgu. 
 

 

 

http://www.beliveexperience-varadero.com/


 

 

 

Viesnīcas eksakursiju laikā: 

 
Havanā – Memories Miramar 4* (2 naktis ar brokastīm un vakariņām, 1 nakts ar brokastīm) 

https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-miramar-habana 

 

Senfuegos – Jagua 4* vai La Union 4* (1 nakts ar brokastīm, 1 nakts ar brokastīm un vakariņām) 

http://www.meliahoteljagua.com/ 

http://www.meliacuba.de/kuba-hotels/hotel-la-union 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

 
 

Pirmā iemaksa 

 

  Pilna apmaksa līdz 

15.12.2019 

 

1000.00 EUR    
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 800.00 eur no ceļazīmes summas, vēlāk 

nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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