
 
 

 

 

 
Uz Emirātiem - uz Abu Dhabi! 

15.03. – 23.03.2020  

Tiešais lidojums Rīga – Abu Dhabi - Rīga 

Viesnīca Golden Tulip downtown Abu Dhabi 4*  

brokastis un vakariņas iekļautas 

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

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

pilsētas biznesa rajona un zelta tirgus.  
 

875 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: “Dal-

la”, “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 neies-

pējami 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" 

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   

• Personīgie izdevumi 

22571221  

 

aija.daudze@balt-go.lv 

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


 

Ekskursijas (aptuvenas izmaksas un saraksts) 

• Abu Dhabi apskates ekskursija 45 EUR 

• Dubajas apskatess ekskursija ar vakariņām 100 EUR 

• Al Ain apskates ekskursija ar pusdienām un peldēšanos karstajos avotos 105 EUR 

• Safari pa tuksnesi ar vakariņām 75 EUR 

• Jūras kruīzs uz Omānu ar pusdienām (iekļauts snorkelēšanas ekipējums) 200 EUR 

• Krabju medības naktī ar vakariņām. 100 EUR 

• Ferrari Worls parka apmeklējums 120 EUR 

• Ūdens atrakciju parks Yas Waterworld 60 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 
Piesakoties ceļojumam 

 

  Pilna apmaksa līdz  

01.01.2020 

 

163 EUR   652 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 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% 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

