
 
 

 

 

 

Zanzibāra – eksotika Indijas okeāna 
maliņā. 

Tanzānijas mazā māsa – Zanzibāra valdzina ar tropisko klimatu, kokospalmu 
pludmalēm, paisumiem un bēgumiem salas austrumos, kad vari lasīt 

jūraszvaigznes no okeāna gultnes pirms atgriežas ūdens. Zanzibāras sala ir maģisks 

nostūris Āfrikā ar ļoti bagātu vēsturi, cilšu ikdienas dzīvi, dažādām garšvielām un vaniļas 

aromātiem.  

Ceļojuma datumi: 30.11. – 10.12.2023 
Cena 1576 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

MOJA TUU THE LUXURY VILLAS AND NATURE RETREAT 
https://www.mojatuuzanzibar.com/ 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums ar Turkish airlines Rīga – Stambula – Zanzibāra – Stambula - Rīga 

• 30 kg nododamā bagāža, 8 kg rokas bagāža 

• Privātais transfērs lidosta – viesnīca - lidosta 

• standarta numuriņš viesnīcās 10 naktis 

• ēdināšana brokastis vakariņas 

 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas vai noorganizēt jau iepriekš) 

• Personīgie izdevumi 

 

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

 

Vecpilsēta Zanzibāras galvaspilsētā 

Sala, tāpat kā tās galvaspilsēta, ir nosaukta par Zanzibāru. Šīs galvaspilsētas vilinošākā apkaime ir tās ir 

vecpilsēta, kas pazīstama ar nosaukumu - Akmens pilsēta (Stone Town). Tā ir UNESCO Pasaules mantojumu 

sarakstā iekļauta vieta un Zanzibāras lepnums. Tieši vecpilsēta vislabāk atspoguļo dažādu kultūru sajaukumu ar 

arābu, portugāļu, indiešu un britu iezīmēm. Zanzibāras vecpilsēta ir kā brīvdabas muzejs. Nevilcinieties 

pastaigāties pa tās piekrasti, kur vecais forts - senākā ēka Zanzibārā - mijas ar Arābu kvartāla labirinta ieliņām. 

Ievērības cienīgs ir arī House of Wonder, kādreizējā sultāna rezidence, kas mūsdienās kalpo kā vēstures muzejs. 

Apmeklējot Zanzibāras galvaspilsētas nomales, mūzikas cienītāji noteikti nebūs vīlušies. Tur joprojām ir māja, 

kurā dzimis un savas bērnības lielāko daļu pavadījis mūzikas grupas Queen vokālists Fredijs Merkūrijs. Šobrīd 

šajā mājā atrodas muzejs, un ir pat iespēja nakšņot dziedātāja istabā! 

 

Zanzibāras daba 

Vēlaties redzēt kaut ko tādu, ko nekad agrāk neesat redzējuši? Zanzibāra ir lieliska vieta, kur iepazīt Āfrikas 

patieso dabu un tās savvaļu. Šī Indijas okeāna sala ir devusi mājvietu zaļojošiem džungļiem, bet 

visaizrautīgākos ceļotājus piesaistīs tieši Jozani mežs - dabas rezervāts, kas ir Zanzibāras nacionālais parks. 

Apmeklēt šo vietu ir patiesi vērts - šeit mīt vairāk nekā 50 dažādu sugu taureņi, 40 citu pasaulē nesastopamu 

sugu putni, kā arī arī reti sastopami, tikai Zanzibāras salā dzīvojoši pērtiķi. 

 

 

Sala sauszemes bruņurupučiem 

Zanzibāras salas vēsturi aptumšo vergu tirdzniecība. Tikai 30 minūšu kuģojama brauciena attālumā no 

Zanzibāras galvaspilsētas atrodas Čana sala, kas pazīstama kā cietumnieku sala. Šobrīd tā tiek uzskatīta par 

vienu no valsts interesantākajām apskates vietām, bet laiku atpakaļ tā pildīja cietuma funkciju nepaklausīgiem 

vergiem, bet vēl vēlāk tur tika izmitināti cilvēki ar neārstējamām slimībām. Taču, neskatoties uz drūmo vietas 

pagātni, tagad sala ir kā svētnīca, kas sargā milzu sauszemes bruņurupučus. 

 

 

Iespēja kombinēt atpūtu Zanzibāras salā ar Safari Tanzānijas dabas parkos. 

 

 

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 

30.10.2023 

 

700.00 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 līdz 30 dienām pirms izlidošanas klients zaudē pirmo iemaksu, vēlāk nekā 30 dienas 

pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

