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                        Zanzibāra  
 

      

 
25.decembris – 2.janvāris 

 

 

Āfrikas krastos pie Tanzānijas atrodas Zanzibāras sala. Ar savu bagāto vēsturi tā veido savdabīgu 

sajaukumu gan cilvēkos, gan vidē. Ceļojuma laikā dosimies pārgājienos un ekskursijās pa salu, kā arī 

izbrauksim pa okeānu. Kopīgi sagaidīsim Jauno 2023.gadu. Lielisks salikums Zanzibāras iepazīšanai. 
 

 

        
 

Ievērībai! 

 

 

- Brauciens apvieno pārgājienus, ekskursijas un atpūtu 

 

- 1 nakts Akmens pilsētā un 7 naktis pie pludmales  

 

- Iekļautas Vecgada vakariņas 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

1. DIENA, SVĒTDIENA, 25.12. RĪGA-STAMBULA-ZANZIBĀRA 

Ceļš uz Āfriku! 

                                                                -/-/- 
 
10:00 tikšanas Rīgas lidostā, 12:05 lidojums Rīga – Stambula, pēc tā lidojums uz Zanzibāru. 

 

2. DIENA, PIRMDIENA, 26.12. ZANZIBĀRA-STONE TOWN 

Akmens pilsēta                                     

                        
 B/-/- 

Naktī ierašanās Zanzibārā, brauciens uz viesnīcu un nakšņošana Akmens 
pilsētā. Vēlāka celšanās un iepazīsim Akmens pilsētu jeb Stone town. Pastaigas 
laikā uzzināsim par salas vēsturi, preču tirdzniecību un mūsdienās salā 
notiekošo. Pārbrauciens uz viesnīcu pie pludmales. 

Nakts viesnīcā pie pludmales. Dienā~ 40 km. 
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 10:00 tikšanās Rīgas lidostā, 12:05  Rīga ___ 16:10  Stambula, Turkish airlines   3h 5min 

                                         19:25  Stambula ___ 04:30  Zanzibāra Turkish airlines   8h 5 min 
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3. DIENA, OTRDIENA, 27.12. AKMENS PILSĒTA-MASINGINI MEŽS 

Zanzibāras ikdiena 

 

                                              B/-/- 

Šodien dosimies divos piedzīvojumos. Dienas sākumā apmeklēsim vietējo 

ciematu, baudīsim augļus un Zanzibāras virtuvi. Dienas otrajā pusē ceļosim 

uz salas vidieni uz Masingini mežu. Pastaigas pa mežu un dabas 
baudīšana. Atgriešanās viesnīcā pie pludmales. 

Nakts viesnīcā pie pludmales. Dienā~ 80 km.    
 
 
 
 
 

4. DIENA,  TREŠDIENA, 28.12. JOZANI NACIONĀLAIS PARKS – PRISON ISLAND 

Zanzibāras ekosistēma 

 

                                            B/-/- 

Šodien dosimies uz Jozani nacionālo parku. Dosimies pastaigā pa 
mežu, centīsimies atrast vietējos mērkaķus un vērosim ekosistēmu. Parka 

teritorijā dzīvo aptuveni 50 dažādas taureņu sugas un ekosistēma līdzinās 
lietus mežiem, savdabīga vieta Zanzibāras salā. Pēc parka ceļosim uz 
salas vidieni, sēdīsimies uz kuģa un apmeklēsim Prison island, salu kas 
tika izmantota vergu pārvešanai. Nelielā 800 m garā un aptuveni 200 m 
platā sala šobrīd ir viena no zināmākajām vietām Zanzibārā.  

Nakts viesnīcā pie pludmales. Dienā~ 100 km.  

  
 
 

5. DIENA, CETURTDIENA, 29.12. MNEMBA SALA 

                                                        Salu dzīve 

 

                                        B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies uz salas ziemeļiem, sēdīsimies uz kuģa un 

apmeklēsim Mnemba salu. Baudīsim jūras veltes, vērosim jūras dzīvi, 
iespējas snorkelēt, atpūta.  
Nakts viesnīcā pie pludmales. Dienā~ 90 km.    
 

 

 

 

 

 

6. DIENA, PIEKTDIENA, 30.12. DIENAS IZBRAUCIENS AR KUĢI 

Atpūtas diena uz ūdens 

 

                                            B/P/- 

No rīta dosimies dienas izbraucienā ar kuģi. Sēdīsimies uz kuģa un 
brauciena laikā iespējas snorkelēt, baudīt jūras veltes un atpūsties. 

Dienas otrajā pusē atgriežamies krastā un brauciens uz viesnīcu. 

Nakts viesnīcā pie pludmales. Dienā~ 70 km.    
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7. DIENA, SESTDIENA, 31.12.  BRĪVA DIENA 

Zanzibāras saule 
                                         

                                               B/-/V 

Šodien brīva diena atpūtai salas austrumos. Iespēja peldēties, doties 

pastaigā pa apkārtni vai ja ir vēlēšanās izbaudīt vēl kādu papildus aktivitāti, 
to atsevišķi varam piemeklēt. Vakarā kopīgas Vecgada vakariņas. 
Nakts viesnīcā pie pludmales. 
 
 
 
 
 

8. DIENA, SVĒTDIENA, 01.01.  BRĪVA DIENA  

Zanzibāras saule 
 

                                              B/-/- 

Šodien brīva diena atpūtai salas austrumos. Iespēja peldēties, doties 

pastaigā pa apkārtni vai ja ir vēlēšanās izbaudīt vēl kādu papildus aktivitāti, 
to atsevišķi varam piemeklēt. 
Nakts viesnīcā pie pludmales. 
 
 

 

 

 

9. DIENA, OTRDIENA, 02.01. ZANZIBĀRA-STAMBULA-RĪGA 

Ceļš mājup 

                                                             -/-/- 

Naktī brauciens uz lidostu, 05:30 lidojums uz Stambulu, pēc tā lidojums uz Rīgu, ap 18:10 ierašanās Rīgā. 

 
 
 
 
 

 
 

Cena 2240 eiro 
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 
• + lidojums Rīga –Stambula –Zanzibāra – Stambula– Rīga 
• + dzīvošana 3* viesnīcā divvietīgā numurā 
• + 7 brokastis un 2 pusdienas  
• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + sudraba ceļojuma apdrošināšana 

• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 
• + dzeramnauda vietējam gidam un šoferim 
• + vīza 

• + Vecgada vakariņas 

Ceļojuma cenā neietilpst: 

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

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 334 eiro. 
 

Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 1840 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (15.11.2022.) 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (15.11.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 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. 

 05:30  Zanzibāra ___ 12:50  Stambula, Turkish airlines   8h 20 min 

    16:00  Stambula ___ 18:10  Rīga, Turkish airlines   3h 10 min 

 


