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               Čīle 
 

 
 

                                                                                             30.marts – 10.aprīlis 

Čīle ir viena no garākajām valstīm pasaulē, tā stiepjas vairāk kā 6000 km garumā no pašiem 
Dienvidamerikas dienvidiem un ledāju apgabaliem līdz pat vienai no pasaules sausākajām 
vietām - Atakamas tuksnesim pie Bolīvijas un Peru robežām. Tās platums vidēji ir tikai 90 km. 

Šajā ceļojumā iepazīsim vienu no attīstītākajām, bet mazāk iepazītajām Dienvidamerikas 
zemēm - Čīli. Apmeklēsim valsts centrālo daļu ar galvaspilsētu Santjago, apmeklēsim Klusā 
okeāna pilsētu Valparaiso, Čīles vīna darītavas un Andu kalnus. Pavadīsim 4 dienas Čīles 

ziemeļos kalnos ar geizeriem, lagūnām un sāls ezeriem.   

Pēc izvēles iespējama papildus opcija ceļojuma noslēgumā apmeklēt Lieldienu salu. 

 

Ieteikumi: 

- Ceļojuma laikā divas dažādas klimata zonas 

 

- 2 iekšzemes lidojumi 

 

- Ziemeļu daļā augstkalnu apstākļi 

 

- Iespējama papildus opcija 4 dienas Lieldienu salā, pēc pieprasījuma 
 
 

1. DIENA. CETURTDIENA, 30.03. RĪGA–PARĪZE-SANTJAGO 

                                     Ceļs uz Dienvidameriku                                                                  

                      -/-/- 

Ap 14:00 tikšanās Rīgas lidotā, 15:55 lidojums uz Parīzi un tālāk nakts lidojums uz Čīles galvaspilsētu 

Santjago. 

 

2. DIENA. PIEKTDIENA, 31.03. SANTJAGO 

Čīles galvaspilsēta 
   

                                         -/P/- 

No rīta ap 07:55 ierašanās Čīles galvaspilsētā Santjago. Brauciens 

uz pilsētu. Santjago apvieno koloniālās ēkas ar moderno 

arhitektūru. “Alameda” - krāsaina galvenā avēnija ar Čīles 

Universitāti, Sanfrancisko baznīcu un Santa Lucia kalnu, kur 

Santjago tika dibināta 1541. gadā. “Plaza de Armas” pilsētas 

centrālais laukums. “San Cristóbal” ir kalns no kura vērojama 

Santjago pilsētas panorāma un Andu kalni.  

Nakts viesnīcā Santjago.  Dienā~ 60 km.     
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   14:00 tikšanās Rīgas lidostā, 15:55  Rīga ___ 17:45  Parīze, AirBaltic  2h 50min 

                                        23:35  Parīze ___ 07:55+1  Santjago, Air France   14h 20min  
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3. DIENA. SESTDIENA, 01.04. SANTJAGO-MAIPO KANJONS ANDU KALNI 

Andu kalni                                 
                                       B/P/- 

Pēc brokastīm dodamies uz Andu kalniem. Maipo kanjons 

atrodas starp augstiem kalniem un mežiem līdzās Maipo 

upei. Mēs sākam savu ceļojumu, apmeklējot Sanhosē de 

Maipo ciematu ar koloniālā stila arhitektūru. Tikšanās vieta 

piedzīvojumu tūrisma cienītājiem. Turpinām savu ceļojumu, 

dodoties majestātiskajā Andu kalnu grēdā ar 

daudzkrāsainajām ainavām. El Yeso rezervuārs ar 

kristāldzidru ūdeni un kalniem visapkārt. 

Nakts Andu kalnos. Dienā~ 120 km.     

 

4. DIENA. SVĒTDIENA, 02.04. ANDU KALNI - SANTJAGO 

Pārgājiens Andos 

                                                               B/P/- 
Pēc brokastīm dodamies pārgājienā pa kalniem gar ūdenskritumiem un cenšamies atrast kādu 

kondoru lidojot virs mums. Tālāk dosimies uz Manzanito gravu no kura paveras skaists skats uz 

kanjonu un blakus esošajām kalnu grēdām. Pārgājiena noslēgumā dodamies atpakaļ uz Santjago. 

Nakts viesnīcā Santjago. Dienā~ 120 km.     

 

5. DIENA. PIRMDIENA, 03.04. SANTJAGO-VALPARAISO 

                               Klusais okeāns                                            
                                     B/P/- 

Pēc brokastīm dodamies Klusā okeāna virzienā. Nelielā 

pilsēta Viña del Mar. Pēc tās ieradīsimies Valparaíso, vienā 

no lielākajām Čīles pilsētām okeāna krastā. Apskatīt šo 

UNESCO sarakstā iekļauto ostas pilsētu, redzēsim Kluso 

okeānu un krāsainās bruģakmens ielas.  

Nakts viesnīcā Valparaiso. Dienā~ 150 km.     
 
 
 
 

6. DIENA. OTRDIENA, 04.04. VALPARAISO- VĪNU LAUKI - SANTJAGO 

Čīles vīnu zemē 
 

                                                                        B/P/- 

No rīta pastaiga pa pilsētu un ceļosim uz Čīles vīnu ieleju. Auglīgā Kasablankas ieleja atrodas Čīles 

centrā starp piekrastes kalniem un Kluso okeānu. Lieliska vide un klimats baltvīniem, piemēram, 

Chardonnay un Sauvignon Blanc. Apmeklēsim vīna darītavu un nobaudīsim vietējos Čīles vīnus. Pēc 

degustācijas un pusdienām atgriezīsimies galvaspilsētā Santjago. 

Nakts viesnīcā Santjago.  Dienā~ 110 km.     

 

7. DIENA. TREŠDIENA, 05.04. SANTJAGO-SAN PEDRO DE ATAKAMA-MĒNESS IELEJA 

Čīles ziemeļu dabas pārsteigumi 

                                                                       

                                         B/P/- 
No rīta brauciens uz Santjago lidostu. Lidojums uz Čīles 

ziemeļiem netālu no Peru un Bolīvijas robežas. Esam citā 

klimata un dabas zonā. Tuksnešainas, vulkāniskas, klinšainas 

ainavas ar aktīviem geizeriem, skaidrām lagūnām un sāls 

nogulumiem. San Pedro de Atacama ciemata apmeklējums un 

brauciens uz Mēness ieleju vērot saulrietu. Gan pati ieleja, 

gan saulriets tajā sniedz pārsteidzošas sajūtas par šo reģionu. 

Nakts viesnīcā San Pedro Atakamā. Dienā~ 150 km.  
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8. DIENA. CETURTIENA, 06.04. SAN PEDRO DE ATAKAMA 

Sāls ezeri un lagūnas 
 

                                        B/P/-                                 

Agri no rīta dodamies uz dienvidiem no San Pedro de Atacama, 

uz Andu kalnu grēdas augsto plato, apmeklēsim Socaire 

pilsētiņu 3200 m vjl. kur ieturēsim brokastis. Turpinājumā  

Piedras Rojas 4100 m vjl. augstumā ar dažādiem ģeoloģiskiem  

veidojumiem. Pusdienas kalnos ar skatu uz vulkāniem. 

Redzēsim Miscanti un Miñique lagūnas kur tās krastus rotā 

Andu un Džeimsa flamingo putni. 

Nakts viesnīcā San Pedro Atakamā. Dienā~ 260 km.  

                 
 
9. DIENA. PIEKTDIENA, 07.04. SAN PEDRO DE ATAKAMA 

Geizeru zeme 

 

                                        B/P/-                                
Celsimies agri no rīta, vērosim saullēktu vienā no 

skaistākajiem ģeotermiskajiem laukiem pasaulē - 

iespaidīgajos El Tatio geizeros, kas atrodas 4000 m 

augstumā. 70 geizeri izgaro tvaikus un rada skaistu kontrastu 

ar debesīm. Kopīgi brokastosim un iepazīsim šo pārsteidzošo 

vietu. Atgriešanās viesnīcā ap pusdienas laiku.  

Nakts viesnīcā San Pedro Atakamā. Dienā~ 180 km.  

 

 
 

 

10. DIENA. SESTDIENA, 08.04. SAN PEDRO DE ATAKAMA-SANTJAGO 

Centrālamerikas centrs 

                                                                

                                                                       B/-/-                                  

Brauciens uz Kalamas lidostu un iekšējais lidojums uz Čīles vidieni – galvaspilsētu Santjago. Pēc 

ierašanās Santjago, brauciens uz viesnīcu un brīvs laiks pilsētā. 

Nakts viesnīcā Santjago. Dienā~ 140 km.     

 

11. DIENA. SVĒTDIENA, 09.04. SANTJAGO-PARĪZE 

Ceļš mājup 
 

                                                                       B/-/-                                  

Brokastis un brauciens uz Santjago lidostu, lidojums mājup caur Parīzi. 

 

 

 

                                 

12. DIENA. PIRMDIENA, 10.04. PARĪZE-RĪGA 
 
Ap 08:00 ierašanās Parīzē un lidojums uz Rīgu, ap 13:45 ierašanās Rīgā. 

 

 
 

                                        
 

 

12:05  Santjago ___ 08:00+1  Parīze, Air France  13h 55 min 

 

10:05  Parīze ___ 13:50  Rīga, AirBaltic   2h 45 min 
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 Cena 3770 eiro           
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  

 

• + lidojums Rīga–Parīze-Santjago-Parīze-Rīga 

• + iekšējie lidojumi uz un no Čīles ziemeļiem 

• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā  

•    numurā 

• + 12 brokastis, 2 pusdienas un 2 vakariņas  

• + transports ceļojuma laikā  

• + aprakstā minēto apskates objektu  

•    apmeklēšana  

• + angļu valodā runājošs vietējais gids 

• + latviešu valodā runājošs grupas vadītājs 

• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 

 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  

•   apmeklēšanas izmaksas  

• - neminētās ēdienreizes 

•  

•  

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 394 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 3370 eiro jāveic ne vēlāk kā 50 dienas pirms izlidošanas (08.02.2023.). 

 
Atsakoties no ceļojuma līdz 50 dienām (08.02.2023.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 50 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai vietējā gida ieteikuma. 
 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 


