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Bolīvija 
 

                                                
 
26.novembris–8.decembris 

 

Bolīvija ir viena no apslēptākajām Dienvidamerikas zemēm. Tā atrodas augstu Andu kalnos, salīdzinoši 

grūti sasniedzama un saglabājusi savu pirmatnējo izskatu. Ceļojuma laikā iepazīsim vairākus un 

atšķirīgus Bolīvijas reģionus, gan pazīstamo Titikakas ezeru, gan pasaules augstāko galvaspilsētu 

Lapasu, gan pārsteidzošos sāls ezerus, gan izbrauksim pa tā saucamo pasaules bīstamāko ceļu Andu 

kalnos, kā arī dosimies pārgājienā uz Managua krāteri. Iepazīsim pārsteidzošo Bolīviju. 
 

 

Ieteikumi: 

 

- Ceļojums ar mērķi iepazīt maziepazīto Bolīviju 

 

- Vairākas dienas augstkalnos virs 3000 m vjl.  

 

- Aktīvs ceļojums ar pastaigām 

 

- Brauciens pa “pasaules bīstamāko ceļu” 

 

- Ceļojuma sākumā un noslēgumā viesošanās Kolumbijā 
 
 

 
 
 
 

1. DIENA. SESTDIENA. 26.11. RĪGA–STAMBULA 

Dodamies ceļā                                         

                                                                         -/-/- 

Plkst. 16:50 tikšanas Rīgas lidostā, 18:55 lidojums Rīga–Stambula, pēc ierašanās nakts viesnīcā Stambulā.   
 
 

2. DIENA. SVĒTDIENA, 27.11. STAMBULA-BOGOTA 

Trešā augstākā pasaules galvaspilsēta 

   
 

                                                                            

                                          
  -/-/- 

No rīta 09:55 lidojums Stambula – Bogota, pēcpusdienā ierašanās 
Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā. Brauciens uz pilsētas centru, Bogota 
atrodas aptuveni 2600 m vjl. un ir trešā augstākā pasaules 
galvaspilsēta. Iekārtosimies viesnīcā pilsētas centrā un dosimies 

pastaigā pa pilsētas seno daļu La Candelaria. 

Nakts viesnīcā Bogotā. Dienā~ 60 km.     
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 16:50 tikšanās Rīgas lidostā, 18:55  Rīga ___ 22:55  Stambula, Turkish airlines  3h 

                                          

09:55  Stambula ___ 15:40  Bogota, Turkish airlines  12h 45min 
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3. DIENA. PIRMDIENA, 28.11. BOGOTA - LAPASA 

No Bogotas uz Bolīviju 

                                                                        B/P/- 

Pēc brokastīm turpināsim Bogotas iepazīšanu, apmeklēsim Bolivāra laukumu, izstaigāsim pa La Candelaria 
vecpilsētas ielām. Pie pašas Bogotas atrodas aptuveni 3200 m vjl. augstais Monseratas kalns. Ar pacēlāju 
uzbrauksim tajā, šeit uzcelta baznīca un skaisti iekopti dārzi, skats uz milzīgo Bogotas pilsētu no augšas ir vērā 

ņemams. Vakarpusē brauciens uz Bogotas lidostu un lidojums uz Bolīviju. Naktī ierašanās Lapasā.  

Nakts viesnīcā Lapasā. Dienā~ 95 km.     
 

4. DIENA. OTRDIENA, 29.11. LAPASA 

Pasaules augstākā galvaspilsēta 
 

                                                                         B/P/- 

Šodien iepazīsim Lapasu – Mēness ieleja, Killi Killi skatu punkts no kura vērojama visa Lapasas pilsēta. Murillo 
laukums ar katedrāli un valdības ēku. Tirgus ar Andu kalnu gaisotni un vietējiem Bolīvijas rokdarbiem un 
produktiem.  

Nakts viesnīcā Lapasā. Dienā~ 60 km.    
 
 

5. DIENA. TREŠDIENA, 30.11. LAPASA-PASAULES BĪSTAMĀKAIS CEĻŠ-LAPASA 

Slavenais ceļš kalnos 
 

                                                                       B/P/- 

Šodien mūs sagaida piedzīvojums, mēs dosimies uz pasaules bīstamāko ceļu un šeit ir iespēja izbraukt ar 
divriteņiem pa pasaulslaveno ceļu ar tā ainavisko dažādību un iespaidīgo augstuma samazināšanos, sākot no 
sniegotām augstkalnu grēdām līdz Amazones džungļiem. 64 km nobrauciens no kalna ar dažiem kāpumiem un 

lēzeniem posmiem. Pēc brauciena pietura La Senda Verde dzīvnieku patversmē, kurā dzīvo izglābti pērtiķi, 
papagaiļi un citi dzīvnieki. Atgriešanās Lapasā ar autobusu.  

Nakts viesnīcā Lapasā. Dienā~ 170 km.    

 

6. DIENA. CETURTDIENA, 01.12. LAPASA – UJUNI SĀLS LAUKI 

Bolīvijas baltie sāls ezeri                                           
 

                                    B/P/- 

No rīta brauciens uz Lapasas lidostu un lidojums uz Ujuni pilsētu, 

kas atrodas netālu no gigantiskajiem Salar de Uyuni sāls 
līdzenumiem. Ierodoties mūs sagaida mūsu 4x4 transportlīdzekļi, 
kas mūs izvedīs mūsu visas dienas piedzīvojumu ceļojumā uz sāls 
līdzenumiem. Mēs sākam ar vilcienu kapsētas apmeklējumu, kur 
redzam daudz vecu vilcienu, kas pamesti tuksnesī. Tālāk dodamies 
uz Isla Pescado, Kaktusu salu, kur ieturam pusdienas. Dienu 
noslēdzam, braucot uz mūsu sāls viesnīcu, pirmo pasaulē. 

Nakts sāls viesnīcā Ujuni. Dienā~ 140 km.    
 

 

7. DIENA. PIEKTDIENA, 02.12. UJUNI – POTOSI - SUKRE 

Bolīvijas pilsētas 

                                                                 
 B/P/- 

Pēc brokastīm izrakstāmies no sāls viesnīcas un dodamies garākā 

dienas braucienā pa Bolīviju. Braucam uz Potosi, pēc pilsētas 
apciemošanas un pēc pusdienām dodamies tālāk uz Sukre 
pilsētu, kas pazīstama Bolīvijā ar patīkamu klimatu un skaistām 
baznīcām. Dienas laikā vērojam Bolīvijas dabu, vairākas pieturas 
pa ceļam un vakars Sukrē. 

Nakts viesnīcā Sukrē.  Dienā~ 380 km.     
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8. DIENA. SESTDIENA, 03.12. SUKRE – MARAGUA KRĀTERIS - SUKRE 

Aktīva diena 
                                  

                                    B/P/- 

Šodien dosimies pārgājienā. Apmēram stundas brauciena attālumā no Sukrē atrodas Chataquila pilsēta, 

brauciens  pa laukiem un priežu mežu. Mēs sākam savu pārgājienu virzienā pa vēl pirms spāņu laikā celtu ceļu 
vērojot apkārtējo dabu. Atkarībā no sajūtām un iespējām, pie krātera var arī tikt aizvesti ar transportu. Pie 
Maragua krātera mums ir laiks paēst pusdienas un izpētīt krāteri, kā arī tuvumā esošo vietējo kopienu. Pēc tam 
ar autobusu atgriežamies Sukrē.  

Nakts viesnīcā Sukrē.  Dienā~ 90 km. 

 

 

9. DIENA. SVĒTDIENA, 04.12. SUKRE- LAPASA – TITIKAKAS EZERS  

         Augstkalnu ezera burvība  

                                                                       

                                               B/-/V 
Šodien pārlidosim ar iekšējo lidojumu no Sukrē uz Lapasu un turpinājumā pa sauszemi dosimies uz Titikakas 
ezeru. Tas atrodas starp Peru un Bolīviju. Ieradīsimies nelielā pilsētā Copacabana Titikakas ezera krastā 
Bolīvijas teritorijā.  

Nakts viesnīcā pie Titikakas ezera.  Dienā~ 200 km.  

 

 
10. DIENA. PIRMDIENA, 05.12. TITIKAKAS EZERS – SAULES SALA - LAPASA 

Ceļš mājup 
 

                                        B/-/-                                 

Tiek uzskatīts, ka Isla del Sol jeb Saules sala ir leģendārā Manko 
Kapaka, pirmā inku valdnieka, dzimšanas vieta.  Šī gleznainā un 
burvīgā sala atrodas aptuveni 40 minūšu braucienā ar motorlaivu no 
Kopakabanas. Pastaigāsimies pa salu, lai redzētu, kā šeit dzīvo 
vietējie iedzīvotāji, un pēc tam apmeklēsim Chincana drupas. 

Pēcpusdienā atgriežamies Kopakabanā un sauszemes brauciens uz 

Lapasu. 

Nakts viesnīcā Lapasā.  Dienā~ 200 km.  

 
 
 
 

11. DIENA. OTRDIENA, 06.12. LAPASA – BOGOTA - STAMBULA 

Ceļš mājup 

                                                                       B/-/-                                 

Naktī lidojums Lapasa – Bogota, pēc ierašanās, nakšņošana Bogotā un brīvs rīts pilsētā. Pēcpusdienā brauciens 
uz Bogotas lidostu. 

 

 

 

 

 

12. DIENA. TREŠDIENA, 07.12. STAMBULA 

Ceļš mājup 

                                        -/-/-                                 

 
Ap 16:50 ierašanās Stambulā, brauciens uz viesnīcu pilsētā. 
 

 
 

17:05  Bogota ___ 16:50+1  Stambula, Turkish airlines  13h 45min 
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13. DIENA. CETURTDIENA, 08.12. STAMBULA-RĪGA 

Ceļš mājup 

                                        -/-/-                                 

 

 
 
 
 

No rīta brauciens uz lidostu, 09:15 lidojums Stambula – Rīga, ap 11:10 ierašanās Rīgā. 

 

 

Cena 3895 eiro 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Stambula-Bogota-Stambula-Rīga 
• + lidojums Bogota – Lapasa - Bogota 

• + iekšējie lidojumi Bolīvijā 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 

• + 9 brokastis un 6 pusdienas  
• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  

• + angļu valodā runājošs vietējais gids  
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  

• - vakariņas 

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 412 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 

Atlikušais maksājums 3495 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (17.10.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (17.10.2022.) 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. 

09:15  Stambula ___ 11:10  Rīga, Turkish airlines  2h 55min 

 


