
 
 

 

 

 

Saule, jūra, tuksnesis Tunisijā 
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. Mūsdienu Tunisija ir 

unikāla valsts ar daudzslāņainu kultūru, vēsturi un dabas bagātībām, kas kopā ar augsta līmeņa 

kūrortiem un tunisiešu viesmīlība padara šo valsti par līdzvērtīgu konkurentu atzītiem Eiropas 

kūrortiem. 

Ceļojuma datumi: 09.05. – 16.05. 
7 dienas viesnīcā RIVIERA 4*Viss iekļauts 

Tiešais lidojums no Rīgas  

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

 

Cena 469 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 
 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

• standarta numuriņš ar skatu uz dārzu 

• ēdināšana viss iekļauts 

• gida pakalpojumi viesnīcā 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• 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


 

Ekskursijas: 

Tunisa – Kartāga 44 eur 

Brauciens, kas iepazīstina ar šīs zemes skaistumu un noslēpumainību, parāda harmoniju starp vēsturi un 

mūsdienām. Ekskursija ilgst vienu dienu. Programmā ietilpst:  

Bardo muzejs – slavenākais un bagātākais antīkās mozaīkas muzejs Āfrikas kontinentā. Statujas, 

sarkofāgi - visas šajā kontinentā pabijušās civilizācijas pārstāvētas atsevišķos paviljonos.  

Kartāgā iepazīsieties ar vienas no visievērojamākajām civilizācijām pasaulē vēsturi, apskatīsiet Antonija 

termas.  

Sidi-bou-Said pilsēta – Tunisas līča krastā, augstu kalnā. Brīnišķīga panorāma.  

Valsts galvaspilsēta – Tunisa , vispārēja informācija. Mūsdienu kvartāli, vecpilsēta. 

 

Monastira 25 eur 

Ekskursija ilgst pusi dienas.  

Programma: senais Ribatas cietoksnis, Habiba Burgebas (pirmā Tunisijas prezidenta) mauzolejs, 

ekskursija pa pilsētu; medīna – vecpilsēta ar daudziem vietējo amatnieku darinājumu un suvenīru 

veikaliņiem. 

 

Barbarossa – Aziza 25 eur 

Brīnišķīgs brauciens ar senu vikingu kuģi atklātā jūrā. Brauciena laikā var ķert zivis, peldēties atklātā 

jūrā, nobaudīt atspirdzinošus dzērienus vai sezonas augļus, pusdienas. 

 

Folkloras šovs 30 eur 

Folkloras vakars, kas atklāj eksotiskās Tunisijas tradīcijas. Programmā: “fantāzija” ar zirgiem, austrumu 

dejotājas, iepazīšanās ar Tunisijas tradīcijām un tautas tērpiem, mielasts no visdažādākajiem 

tradicionālajiem Austrumu ēdieniem. Brīnišķīgs, maigs sausais Tunisijas vīns tiek piedāvāts 

neierobežotā daudzumā un papildina eksotisko mielastu. 

 

Sahāra  (2 dienas ) 90 eur 

Eksotisks ceļojums uz Sahāras tuksnesi, iepazīstoties ar vēsturi, tradīcijām, eksotiskiem dzīvniekiem – 

neaizmirstami iespaidi. Izbraukšana pēc brokastīm, atgriešanās uz pusdienām nākošajā dienā. 

Apmeklējumu programma (galvenās pieturvietas): 

El Džemas pilsētā – Romas amfiteātris, III gs. m.ē., ar 35 tūkstoš skatītāju vietām, kur notika slavenās 

gladiatoru cīņas, vergu cīņas, savvaļas dzīvnieku medības. Vislabāk saglabājies un trešais lielākais 

amfiteātris pasaulē. Brīvais laiks.  

Matmatas pilsētā – ciemos pie troglodītiem (berberu ciltīm) pazemes alās, kur mūsdienās joprojām 

dzīvo ap 3000 pilsētas iedzīvotāju. Sopkas, klintis, kraujas, panorāma (brīvais laiks, pusdienas).  

Douzas pilsētā – viena no pēdējām cilvēka “pieturām” pirms Sahāras tuksneša, stundu ilga izjāde ar 

kamieļiem saulrietā (vakariņas, nakšņošana, brīvais laiks, brokastis).  

“Fata Morgana” valstība Kebili-Tozerā. Solončaki, brīnišķīga ainava. Tozeuras pilsētā – oāzes 

apmeklējums (40 km diametrā); “Dar Charait” (Tūkstoš un vienas nakts) muzejs; Vaska figūru muzejs. 

Eksotisko dzīvnieku zooloģiskais dārzs.  

Gafsas pilsēta – viena no vissenākajām Tunisas pilsētām, kā arī viena no visnozīmīgākajām pilsētām 

Tunisas vēsturē. Brīvais laiks, pusdienas.  

Keruānas pilsēta – ceturtā musulmaņu pilsēta pēc Mekas, Medinas un Jeruzalemes. Islama vēsture. Sena 

paklāju fabrika. Brīvais laiks.  

Piemaksa par vienvietīgu numuru Sahāras viesnīcā - 10 dolāri. 

Izjāde ar kamieļiem Sahāras tuksnesī un ar zirgiem oāzē = 15 dināri;  

”1001 nakts” muzeja apmeklējums = 5 dināri;  

brauciens ar džipiem uz kalnu oāzi, kanjonu, ūdenskritumu = 30 dināri.  

 

Safari (3 dienas) 160 eur 

Ceļojums notiek tikai ar speciāliem džipiem. Eksotikas, pirmatnīgas dabas, tālas senatnes un Sahāras 

tuksneša iepazīšana, pieskāriens rallija Dakāra-Parīze ceļa posmam.  

Izbraukšana pēc brokastīm, atgriešanās uz pusdienām nākamajā dienā. 

 

 



 

 

 

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 

piesakoties 
 

  Pilna apmaksa līdz 

09.04.2020 

 

95.00 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 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 30% 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 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

