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                  Azerbaidžāna  
 
                                    

                                                           

17.maijs – 22.maijs 
 

Azerbaidžāna ir valsts Kaukāza kalnu dienvidu pusē un pavisam atšķiras no kaimiņvalstīm Gruzijas un 

Armēnijas. Valstī vairākums iedzīvotāju ir musulmaņi, un tā ir slavena ar vēsturisko seno Zīda ceļu, 

kā arī mūsdienīgo Baku pilsētu. Vēsturiski valsts bijusi gan Irānas, gan Krievijas impērijas ietekmē, 

šobrīd – jau kā neatkarīga valsts ar lielām dabas rezervēm – Azerbaidžāna pati veido savu nākotni.  
 
 
 
 

Ieteikumi: 

 

- Tiešais lidojums ar AirBaltic uz Baku 

 

- Baku lidostā sagaida vietējais krievu valodā 

runājošs gids un pavada ceļojuma laikā 

 

- Iekļautas brokastis un pusdienas 

 

- Divas dienas ārpus Baku pilsētas 
 
 
 
 

1. DIENA. TREŠDIENA 17.05. RĪGA–BAKU 

 Ierašanās Azerbaidžānā!                                         

                                                                         -/-/- 

Plkst. 21:00 tikšanās Rīgas lidostā, 23:15 lidojums uz Baku, no rīta ap 05:05 ierašanās Azerbaidžānas galvaspilsētā 

Baku. Brauciens uz viesnīcu pilsētā, iespēja pagulēt. 

Nakts viesnīcā Baku.  Dienā~ 30 km.     
 
 
 

2. DIENA. CETURTDIENA 18.05. BAKU 

Modernā un senā Baku  

                                         B/P/- 

Baku pilsētas iepazīšanu sāksim ap 11:00 pēc atpūtas pēc lidojuma. 
Baku tiek dēvēta par Kaspijas jūras pērli. Viens no pilsētas 
simboliem ir jaunās ēkas – Liesmas torņi. Tās ir augstākās ēkas visā 

Azerbaidžānā un raksturo straujo pilsētas attīstību. Vecpilsētas 
iepazīšana, tās vārti un sargtornis. UNESCO sarakstā iekļautā 
Maiden torņa apskate. Vecpilsētas simboli – mošejas un šaurās, 
bruģētās ielas.  

Nakts  viesnīcā Baku. Dienā~ 50 km.    
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 21:00 tikšanās Rīgas lidostā, 23:15  Rīga ___ 05:05  Baku, AirBaltic  4h 50min 
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3. DIENA. PIEKTDIENA 19.05. BAKU-ŠEKI 

Ārpus galvaspilsētas 

                                      B/P/- 

Pēc brokastīm ceļosim ārpus Baku, brauciens gar upes 
kanjonam Lielkaukāza kalnos, ierodoties senajā Lahijas 
ciemā, šis bijis viens no galvenajiem Lielā Zīda ceļa 

punktiem. Lahijas iedzīvotāji ir etniskie tati. Apdzīvotā 
vieta atrodas 1505 m vjl. Tas bija viens no Azerbaidžānas 
vara un ieroču ražošanas centriem 18. un 19. gadsimtā. 
Pusdienas vietējā restorānā. Turpinājumā Gabala, bijušo 
Kaukāza albāņu galvaspilsēta Azerbaidžānas ziemeļos. 
Daba, meži, slēpošanas kūrorts, to sauc par 
"Azerbaidžānas Šveici".  

Nakts viesnīcā Šeki. Dienā~ 300 km.     
 
 

4. DIENA. SESTDIENA 20.05. ŠEKI-BAKU 

Dzīvā zeme 

                                     B/P/- 

Pēc brokastīm apskatīsim vienu no vecākajām Kaukāza 
apmetnēm Šeki, tā atrodas Dienvidu Lielā Kaukāza kalna pakājē 
un bijusi nozīmīga vieta leģendārajā Zīda ceļā. Pastaigāsimies pa 
bruģētajām ielām UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 
iekļautajā Šeki vecpilsētā. Šo pilsētas augšējo daļu veido 

19. gadsimta tirgotāju mājas ar raksturīgiem divslīpju jumtiem, 
mošejām un hammam. Šeki tirgus apmeklējums un pēc tā Kiš 
ciemats. Redzēsim talantīgu amatnieku darinājumus, kas izgatavo 
podus, cepures, miniatūras lādītes un nacionālos instrumentus.. 
Pēc pusdienām brauciens atpakaļ uz Baku. Pa ceļam Baskalas 
ciemata apmeklējums, šis ciems ir slavens arī ar galvassegu 
ražošanu, ģimenes tās gatavo un nodot arodu no paaudzes uz 

paaudzi. Atgriešanās Baku. 

Nakts viesnīcā Baku. Dienā~ 300 km.     
 
 

 

5. DIENA. SVĒTDIENA 21.05. BAKU 

Dzīvā zeme 

                                     B/P/- 

Šodien apmeklēsim savdabīgu vietu–dubļu vulkānus. Teritorija 
veidojusies, virs zemes izvirstot dubļiem, ūdenim un gāzēm. 
Zeme turpina izdalīt šos dubļus. Pati teritorija atrodas sarežģīti 

sasniedzamā vietā ārpus Baku. Gobustānas nacionālais 
parks ar akmeņainiem kalniem Kaspijas jūras krastā slavens ar 
vietējiem simboliem akmeņos. Pēcpusdienā atgriešanās Baku. 

Nakts viesnīcā Baku. Dienā~ 120 km.     
 
 
 
 

6. DIENA. PIRMDIENA 22.05. BAKU-RĪGA  

Ceļš mājup 

                                                                   -/-/- 

Naktī brauciens uz Baku lidostu un lidojums uz Rīgu, pēc tam lidojums uz Rīgu, ap 10:10 ierašanās Rīgā. 
 
 
 

 
 

Cena 900 eiro 
 

06:00  Baku ___ 10:10  Rīga, AirBaltic  5h 10min 
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Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Baku–Rīga 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 

• + 4 brokastis un 4 pusdienas  
• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + krievu valodā runājošs vietējais gids 

• + Azerbaidžānas vīza 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  

• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  
• iekļauti programmā 
• - vakariņas 

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 120 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 500 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (06.04.2023.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (06.04.2023.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 

 

* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 


