
 
 

 

 

 
Šarmelšeiha-sarkanā jūra, saule un koraļļi  

Sinajas pussalas dienvidu galā atrodas kūrorts Šarm-el-Šeiha – tulkojumā „cara (šeiha) līcis”, kuram ir paša 

prestižākā kūrorta reputācija Ēģiptē. Šarm el Šeihā tūristu sezona nebeidzas nekad: sauļoties un peldēties šeit 

var visu gadu, pie kam arī ziemas mēnešos ūdens temperatūra nenokrīt zemāk par 20-22 grādiem, bet gaisa 

temperatūra ne zemāk par 23-25 grādiem. Plašā Naami līča krastā uzceltas divi desmiti viesnīcu un tūristu 

ciematu, kuros ir ierīkots viss nepieciešamais atpūtai un sporta nodarbēm. Īpaši augstu Šarm el Šeihu vērtē 

zemūdens peldes cienītāji. Tuvumā atrodas nacionālais parks Ras-Muhammad, kuram nav līdzīga Ziemeļu 

puslodē pēc koraļļu, jūras floras un faunas daudzuma un kvalitātes. Ekskursijas uz tuksnesi ir iespaidiem 

bagātas un neaizmirstamas, tāpat iespēja izjāt ar kamieli vai ieraudzīt tuksneša lapsu. Arī dažādas izklaides 

netrūkst ne viesnīcā ne pašā kūrortā. Viesnīca Jaz Fanara Resort atrodas pret’Ras mouhamend Nacionālajam 

parkam. Tā piedāvā laba līmeņa apkalpošanu, jauku teritoriju, skaistus skatus un garšīgu ēdienu. Ja līdzi esat 

paņēmuši labu kompāniju, tad nekas nespēs sabojāt atpūtu. 

Ceļojuma datumi: 26.11. – 03.12.2020 
7 dienas viesnīcā JAZ Fanara Resort & Residence 5*Viss iekļauts 

http://www.jazfanararesort.info/ 
Cena 659 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 
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Ekskursijas: 

 

Jeruzāleme ( 1 dienas eks. ar autobusu) 

 Vienas dienas ekskursija uz Jeruzālemi- pilsētu, kas saskaņā ar senajām pasaules kartēm atzīmēta 

pasaules centrā, ir kopīga svētnīca kristiešiem, ebrejiem un musulmaņiem. Jeruzalemi dēvē par “miera 

pilsētu” un par trīs reliģiju pilsētu. Brauciens līdz robežpilsētai Tabai apm. 3h, robežas šķērsošana.Ceļš 

uz Nāves Jūru, vedīs cauri slavenajai Izraēlas kūrortpilsētai Elatai. Pauze pie Nāves jūras - peldei. 

Ekskursija pa Jeruzalemi sāksies ar olīvu birzes apskati, kurā Jēzus pavadīja pēdējo nakti, pirms Viņu 

nodeva.Vecpilsētā, Ebreju kvartālā - Raudu Mūra apmeklējums. No Raudu Mūra sākas Krusta ceļš 

(sāpju ceļš)- "Via Dolorosa",kuru Kristus veica ceļā uz Golgātu, (atrodas musulmaņu kvartālā.), Jums 

būs iespēja iziet pa pēdējām 5 krusta ceļa pieturvietām.Pašā kristiešu kvartāla centrā atrodas tā Kunga 

Kapa baznīca, kas uzcelta vietā, kur Jēzus tika sists krustā, apbedīts un augšāmcēlies.Tālāk ceļš vedīs 

cauri mazākajām no vecpilsētas kvartāliem - armēņu kvartālam. Izraēlas ekskursijas laikā, Jūs 

apmeklēsiet arī Betlēmi - pilsētu Palestīnas valstī, daudzi kristieši tic, ka šajā pilsētā ir dzimis Jēzus 

Kristus. Vietā, kur esot piedzimis Jēzus, Bizantijas imperators Konstantīns I uzbūvēja Jēzus dzimšanas 

baznīcu, kuru ekskursijas gaitā apskatīsiet. Atgriešanās robežpilsētā Elata, robežas šķērsošana. 

Atgriešanās viesnīcā. 

140 EUR/PERS 

 

 

Kaira 

Kaira( ar lidmašīnu) Ceļojums uz vienu no lielākajām metropolēm pasaulē, kā arī Ēģiptes galvaspilsētu. 

Ēģiptes Nacionālajā muzejā iespējams apskatīt vienu no lielākajām vēstures kolekcijām un, protams, 

ekspozīcijas pērli - valdnieka Tutanhamona zelta masku un dārgumus.Pusdienas Nīlas krastā.Brauciens 

uz Gizu, kur apmeklēsiet vienu no 7 pazīstamākajiem pasaules brīnumiem, kas lieliski saglabājušies līdz 

mūsdienām un apvīti ar dažādām leģendām -Ēģiptes lielās piramīdas un Sfingsu 

219 EUR/PERS 

 

Beduīnu vakariņas tuksnesī (JAUNUMS!!!)  

Ēģiptē ir daudz skaistas vietas, ko ir vērts apskatīt un viena no tādam ir Sinaja tuksnesis, ar tā neskarto 

dabu un brīvību mīlošajiem tuksneša iedzīvotājiem -Beduīniem. Brauciena laikā vērosiet neaizmirstamu 

saulrietu tuksnesī, kā arī sajutīsiet tā nesteidzīgo dzīves ritumu.Tuksnesī autobuss tiks nomainīts uz īstu 

tuksneša transportu - kamieli,jājot kamieļa mugurā, nonāksiet nelielā beduīnu apmetnē, Būs iespēja 

nedaudz iepazīt beduīnu sadzīvi, Jūsu klātbūtne beduīnu sieva izceps gardu maizīti, kad satumsīs - zem 

zvaigžņotas debess, beduīnu mūzikas pavadībā, baudīsiet īpašas vakariņas. Tik daudz zvaigznes kā 

tuksnesī , Jūs diez vai vēl kur būsiet redzējuši. 

43 EUR 

 

 

Mozus kalns un Svētās Katrīnas klosteris 

Ekskursija sākas apmēram 23.00. Autobusā jūs dodaties Svētās Katrīnas klostera virzienā.  

Uzkāpšana svētajā kalnā, kur Mozus saņēma no Dieva vēsti ar 10 baušļiem - pirmo visas kristīgās 

pasaules ētikas kodeksu. Šī ir arī jūdu un musulmaņu svētvieta.  

Mozus kalns vai, kā to dēvē mūki, “svētā smaile”, slejas 2285 metrus virs jūras līmeņa, no klostera tajā 

uzkāpt iespējams divās stundās. Mozus kalna virsotnē ir uzcelta kapela, kas veltīta Svētajai Trīsvienībai. 

No kalna smailes paveras elpu aizraujošs skats, kā dēļ ir vērts tērēt spēkus un kāpt kalnā. Īpaši skaists 

tas ir rītausmā, un kā vēsta teika, cilvēkam, kas uzkāpis kalnā un sagaidījis tur saules lēktu, tiek atlaisti 

visi grēki …  

Brokastis viesnīcā netālu no Mozus kalna, Degošā ērkšķu krūma un senā Svētās Katrīnas klostera 

apmeklējums. Atgriešanās Šarm El-Šeihā. 

58 EUR 

 

Petra (ar prāmi)  



Petra-sena klintīs izcirsta pilsēta-Jordānijas lielākais dārgums un vizītkarte. Tā ir noslēpumaina arābu-

nabatiešu pilsēta, kas iekļauta UNESCO aizsargājamo kultūras mantojumu sarakstā.Pazīstama ar savu 

akmens griezuma arhitektūru. Slavenākie Petras objekti - "Siq" šaura aiza(kanjons), kas noved pie 

pilsētas vārtiem -"Al Khazneh", pazīstami ar nosaukumu "Dārgumu Glabātuve".Šīs būves nozīme vēl 

aizvien ir noslēpumā tīta. Petrā apskatāmas visdažādākās kapenes--gan klintīs izcirstās, gan virszemes, 

tāpat sena konstruētu kanālu un cauruļvadu sistēma, kā arī viena no ievērojamākajām celtnēm - 

lielākais, 40 m augstais "Al Deira"templis.Pilsētā apbrīnas pilnu iespaidu rada, sarkanā krāsā nokrāsotās 

smilšakmens klintis, tādēļ Petru reizēm dēvē par "sarkanās rozes pilsētu." Petra atzīta par vienu no 7 

jaunajiem Pasaules brīnumiem. 

268 EUR/PERS 

 

 

Rasmuhamedas nacionālais parks 

Rasmuhamedas nacionālajā parkā var aplūkot visu Sarkanās jūras bagātību un valdzinājumu. Parks tika 

pasludināts par dabas aizsardzības teritoriju 1983.gadā. Tas ietver sevī lielu Sinajas pussalas dienvidu 

gala teritorijas daļu un piekrastes ūdeņus. Valda uzskats, ka Rasmuhamedā ir pasaulē visskaistākie 

koraļļu rifi. Šeit sastopamas visas Sarkanās jūras zivju un jūras dzīvnieku sugas.  

Brauciens ilgst pusi dienas. Izbraukšana 09:00 (35 km). Rasmuhamedas apskate sākas Šarkas 

observatorijā ar brīnišķīgo skatu uz Suecas kanāla un Akabas līča savienošanās vietu. Pēc tam ceļš ved 

uz baltu smilšu pludmali, kur drosmīgākajiem iespējams peldēties ar masku un elpojamo caurulīti 400 

metru dziļā jūrā. Atpakaļceļā būs iespējams redzēt Tirkīza, Sāļo, Barakudas ezeru. Atgriešanās viesnīcā 

14:00. 

 

Dahab safari un Zilā ala 

 Lieliska iespēja iepazīt Sinaja pussalas tuksneša mežonīgo dabu un beduīnu nesteidzīgo dzīvi. 

Profesionālu džip safari šoferu pavadībā izbaudīsiet brīnišķīgu braucienu pa tuksneša bezceļiem. Kafijas 

pauze, tad Wadi Guney ciema un oāzes apmeklējums. Brauciens ar džipiem, ( pa ceļam iespēja noīrēt 

peldēšanas inventāru- maskas un pleznas), līdz vietai,kur Akabas līča piekrastē Jūs sagaidīs "tuksneša 

kuģi"-kamieļi. Brauciens kamieļa mugurā (apm. 15-20min) līdz "zilajai alai", brīvais laiks peldei. Tad 

Dahabas pilsētas apmklējums, pusdienas un brīvais laiks. 

58 EUR/PERS 

 

 

Zemūdene (katru dienu) 

 Batiskafa ekskursija -lielisks veids kā iepazīt Sarkanās jūras zemūdens pasauli.Īpaši piemērots 

brauciens tiem, kuri vēlas redzēt krāsainos Sarkanās jūras koraļļu rifus un bagātīgo zivju daudzveidību, 

bet tajā pat laikā neizmirkt. Ekskursijas ilgums 1,5 h, tās laikā, vērosiet zemūdens pasauli atrodoties 3m 

dziļumā, kā arī būs lieliska iespēja 30 min garumā no augšējā klāja redzēt Šarm el Šeihas panorāmu. 

45 EUR/PERS 

 

Tavs sapņu ceļojums jeb divi vienā (JAUNUMS!!!)  

Brauciens , kas sevī par vienu cenu ietver 2 pilnvērtīgas ekskursijas - braucienu ar kvadrocikliem un 

kuģīša ekskursiju.Brauciens ar kvadrocikliem (2h) profesionāla gida pavadībā, brauciena laikā būs 

iespēja apskatīt ne tikai Sinaja pussalas kalnaino tuksnesi, bet arī izmēģināt savas jāšanas prasmes - 

kamieļa mugurā. Pēc tuksneša apmeklējuma, dosieties uz tuvāko ostu, no kuras ar dosieties aplūkot 

Sarkanās Jūras zemūdens pasauli, (snorkolējot), kuģītis apstāsies 3 dažādās vietās. Pēc peldes, turpat uz 

kuģīša, Jums tiks pasniegtas lieliskas pusdienas,ko kuģa pavārs būs pagatavojis tieši Jums. 

55 EUR/PERS 

 

Moto safari 

Izbraukšana 14.00. Jūtaties atkal jauni un bezbēdīgi pie četrriteņu motocikla stūres modru instruktoru 

uzraudzībā, nogaršojiet īstu beduīnu tēju un sagaidiet saules rietu tuksnesī. 

32 EUR/PERS 

 

 

 

 



 

 

 

 

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  

120.10.2020 

 

135 EUR   atlikusī summa 

Atsakoties no ceļojuma līdz 30 dienām pirms brauciena, klients zaudē 20% 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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