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                  Kamčatkas dabas brīnumi   
 
 

     3.septembris – 11.septembris 
 

Kamčatkas pussala ar vulkāniem, okeānu, skarbo klimatu un neticamo dabu pārsteidz ik vienu. Šajā 

ceļojumā piedāvājam lielisku iespēju dzīvot visas naktis ērtā viesnīcā divvietīgos numuros ar ērtībām, tai 

skaitā termālo peldbaseinu. Katru dienu dosimies izbraucienos ar džipiem pa Kamčatkas dabas 

brīnumiem. Staigāsim pa vulkāniem, brauksim ar laivām pa upi, peldēsimies termālajos ūdeņos, brauksim 

ar džipiem pa bezceļiem un baudīsim vareno Kamčatkas dabu! 

 
  
 

 

        
 

Ievērībai! 

- Ceļojums uz reģionu ar ierobežotu infrastruktūru; 

- Ceļojums skarbas dabas mīļotājiem ar salīdzinoši 

vieglām pastaigām; 

- Visas naktis 3* viesnīcā divvietīgos numuros ar 

ērtībām Paratunkas ciematā 40 km no 

Petropavlovskas kamčatskas, viesnīcā iekļautas 

peldes karstajos baseinos. 

- Ekskursiju kārtība var mainīties, jo viss atkarīgs no 

laikapstākļiem. 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. DIENA, PIEKTDIENA, 03.09. RĪGA – MASKAVA – PETROPAVLOVSKA KAMČATSKA 

Lidojums pāri 9 laika zonām!                                         
                                 

                                       
 -/-/- 

12:30 tikšanas Rīgas lidostā, 14:25 lidojums Rīga – Maskava, vēlāk  19:50 lidojums uz Kamčatku, nakts lidmašīnā.  
 
 
 

2. DIENA, SESTDIENA, 04.09. PETROPAVLOVSKA KAMČATSKA - PARATUNKA 

Ierašanās vulkānu zemē 

                                           
                                        -/-/V 

Ap plkst. 13:10 ierašanās vulkānu zemē Kamčatkā. Brauciens uz 
Paratunkas ciematu, kur iekārtosimies viesnīcā. Šeit dzīvosim visas 
7 naktis. Viesnīca piedāvā termālo baseinu un džakuzi, tas iekļauts 
cenā. Pēc iekārtošanās viesnīcā pēcpusdienā atpūta pēc lidojuma, 
iespēja izbaudīt kādu peldi un vakarā kopīgi baudīsim vakariņas 
Kamčatkā. 

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 40 km.    
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14:25  Rīga ___ 16:10  Maskava, Aeroflot   1h 40min 

19:50  Maskava ___ 13:10+1  Petropavlovska Kamčatska, Aeroflot   8h 35min 
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3. DIENA, SVĒTDIENA, 05.09. PARATUNKA – STARIČKOVA SALA - PARATUNKA 

Klusā okeāna iespaidi 

 

                                                B/P/V 

Šodien pēc brokastīm dosimies uz Petropavlovsku Kamčatsku. Sēdīsimies kuģī 
un dosimies Klusajā okeānā. Vērosim jūras dzīvniekus un putnus. Pusdienās 
baudīsim vietējos labumus – Kamčatkas krabjus. Staričkova sala ir akmens 
stabs okeānā, kur ligzdo putni. Baudīsim dienu pie dabas. Atgriešanās viesnīcā 
Paratunkā.  

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 110 km.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DIENA, PIRMDIENA, 06.09. PARATUNKA – VACHKAZHETS KALNS - PARATUNKA 

Endēmiskā Kamčatkas augu valsts 

                                         
                                       B/P/V 

Mūs gaida piedzīvojums, sēdīsimies džipos un dosimies iekšā 
Kamčatkas pussalā. Vachkazhets kalnu sasniegsim pa 
bezceļiem, šī vieta ir unikāla ar dažādām endēmiskajām ziedu un 

augu sugām. Šeit ir iespējams salasīt rododendrus un tos paņemt 
līdz uz mājām. Pusdienas baudīsim netālu no ūdenskrituma. 

Atgriešanās Paratunkas ciematā.  

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 160 km.    
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DIENA, OTRDIENA, 07.09. PARATUNKA – MUTNOVSKY VULKĀNS - PARATUNKA 

Krāsainie Kamčatkas vulkāni 

                                       
                                   B/P/V 

Ceļosim ar džipiem uz pussalas dienvidu daļu. Aptuveni 3 stundu 
brauciens kura laikā apstāsimies uz kalnu pārejas un sasniegsim 
Mutnovsky vulkānu. Tas paceļas aptuveni 1750 m vjl. 
augstumā. Viens no krāsainākajiem tā krāsu dēl un aktīvākajiem 
vulkāniem Kamčatkas dienvidu daļā. Dosimies pārgājienā pa to, 

pārgājiens aptuveni 12 km, grūtības pakāpe – vidēja. Pusdienas 

būs paņemtas līdz un tās baudīsim gājiena pauzē. Vakarā 

atgriešanās Paratunkas ciematā.  

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 250 km.    
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6. DIENA, TREŠDIENA, 08.09. PARATUNKA – MALKINSKIYE KARSTIE AVOTI - PARATUNKA 

Laivošana un atpūta karstajos avotos 

 

                                                B/P/V 

Dosimies uz Bistraya upi, šī upe savu slavu izpelnījusies ar Kamčatkas lāčiem, 

kuri tās krastos ķer lašus. Sēdīsimies laivās un brauksim pa to. Baudīsim 
Kamčatkas dabu, pusdienās zivju zupa. Malkinskiye karstie avoti ir vēl viens 
pārsteigums. Iespēja izpeldēties dabiskajos dažādu minerālu pilnajos ūdeņos.    
Atgriešanās viesnīca, vakariņas. 

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 300 km.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. DIENA, CETURTDIENA, 09.09.  PARATUNKA – AVACHINSKY VULKĀNS - PARATUNKA 

Skats no augšas uz Petropavlovsku 
                                         

  B/P/V 

Sēdīsimies džipos un dosimies uz Avačinska vulkānu. Šis ir viens no 
tuvākajiem vulkāniem Petropavlovskas Kamčatskas pilsētai. Kad 
lidmašīna nolaižas lidostā, vulkāns redzams pa tās logu. Dosimies uz 

vulkāna vienu no virsotnēm. Baudīsim vulkānu un pilsētas skatus. 
Pusdienas piknika veidā pārgājiena laikā. Pēc pārgājiena atgriešanās 

ciematā. 

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 160 km.    
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DIENA, PIEKTDIENA, 10.09.  PARATUNKA – KHALAKTYRSKY PLUDMALE - PARATUNKA 

Vulkāniskā pludmale un kultūras dzīve 
 

                                                B/P/V 

 

Khalaktyrsky pludmale pazīstama ar savām melnajām vulkāniskajām smiltīm un 
viļņojošo Kluso okeānu. Pastaiga gar okeāna krastu. Pēcpusdienā pirms došanās 
mājup kopīgi skatīsim vietējo koncertu, kura laikā tiks izpildītas reģionam 
raksturīgās dziesmas. Atgriešanās ciematā. 

Nakts viesnīcā Paratunkā. Dienā~ 120 km.    
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9. DIENA, SESTDIENA, 11.09. PARATUNKA – PETROPAVLOVSKA KAMČATSKA – MASKAVA - 

RĪGA 

Ceļš mājup    
B/-/- 

No rīta dodamies uz Petropavlovsku Kamčatsku. Vietējā tirgū būs iespēja iegādāties zivis, ikrus un krabjus. Pēc 
tā brauciens uz lidostu. 16:00 lidojums Petropavlovska Kamčatska – Maskava, pēc tā 18:15 lidojums uz Rīgu, ap 

20:05 ierašanās Rīgā. Dienā~ 70 km. 
 

 

 
                                                                           

 

 
Cena 2998 eiro 

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  

 
• + lidojums Rīga – Maskava – Petropavlovska  
• Kamčatska - Maskava – Rīga; 
• + dzīvošana 3* viesnīcā divvietīgā numurā; 
• + 7 brokastis, 7 pusdienas un 7 vakariņas;  
• + transports ceļojuma laikā;  

• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana;  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana; 
• + grupas vadītājs latviešu valodā;  
• + krievu valodā runājošs vietējais gids; 
• + elektroniskā Krievijas vīza. 

Ceļojuma cenā neietilpst: 

 
• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas;  
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  
• iekļauti programmā. 
•  

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 494 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 500 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 2498 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (25.07.2021.) 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (25.07.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 

 
 
 
 

 16:00  Petropavlovska Kamčatska ___ 15:55  Maskava, Aeroflot   8h 55min 

 18:15  Maskava ___ 20:05  Rīga, Aeroflot   1h 40min 


