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                Kirgizstāna  
 
                             

                                   20.jūnijs – 29.jūnijs 

 
 

Kirgizstāna pagaidām vēl ir diezgan noslēpumaina tūristu pūļiem, bet sevī slēpj Tjanšana kalnu 

ainavas, dzidros ūdeņus pasaules otrā lielākajā augstkalnu ezerā Isikulā, sadzīvi gan lielpilsētā 

Biškekā, gan jurtās valsts vidienē, kā arī Senā Zīda ceļa vēstures liecības. Kirgizstāna ir pārsteigumu 

pilna!  
 
 
 

  
Ieteikumi: 
 
 

- Dabas ceļojums pa kalniem un ezeriem 

 

- Nakšņošana viesnīcās un vienu nakti jurtās  

 

- Iekļautas gandrīz visas ēdienreizes 

 

- Grupu pavada vietējais krievu valodā runājošs gids 
 
 
 
 
 
 

1. DIENA. OTRDIENA, 20.06. RĪGA–STAMBULA- BIŠKEKA 

Ceļš uz Centrālāziju! 

                                                           -/-/- 

18:00 tikšanas Rīgas lidostā, 20:05 lidojums Rīga–Stambula un pēc tā lidojums uz Biškeku.  
 
 
 
 

2. DIENA. TREŠDIENA, 21.06. BIŠKEKA 

Kirgizstānas galvaspilsēta                                                                                    
 -/P/- 

 Ierašanās Kirgizstānas galvaspilsētas Manas lidostā. Braucam no tās 

uz Biškekas centru, apmeklēsim  pilsētas parku un galveno laukumu. 

Dienas otrajā pusē dosimies ārpus pilsētas uz Ala Archa aizu 

Tjanšana kalnos, baudīsim kalnu ainavas šajā dabas parkā, kas 

padomju laikā bija atvērts tikai VIP cilvēkiem. Pēc pastaigas 

atgriezīsimies Biškekā. Nakts viesnīcā Biškekā. Dienā~ 30 km.     

                                                      
 

 

 

JŪNIJS  2023 

P O T C P S S 
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 18:00 tikšanās Rīgas lidostā, 20:05  Rīga___23:00  Stambula, Turkish airlines  2h 55min 

                                            01:05  Stambula  ___09:05 Biškeka, Turkish airlines  5h 
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3. DIENA. CETURTDIENA, 22.06. BIŠKEKA -  SONKULS 

Pie kalnu ezeriem 

                                     B/P/V 

Pēc brokastīm dosimies ceļā ārpus galvaspilsētas uz Tjanšana 

kalniem, šķērsosim Too Ashuu kalnu pāreju (3400m). Brauciens pa 

kalnu ceļiem ar skaistām ainavām. Tuvojamies visaugstākajam 

Kirgizstānas ezeram – Sonkulam 3031 m vjl. Šo reģionu apdzīvo 

nomadi kuri meklē jaunas vietas ganībām. Vakarā iekārtosimies 

nomadu jurtās. 

Nakts jurtās pie Sonkula. Dienā~ 290 km. 
 
 
 
 

4. DIENA. PIEKTIENA, 23.06. SONKULS - NARIN 

Kalnu ceļi                                             
 B/P/V 

Šodien turpinām ceļojumu pa kalniem. Moldo kalnu pāreja viss 3000 

m vjl, skati uz Narinas ieleju. Brauciens pa Tjanšana kalniem ar 

pārejām un pieturām dabas baudīšanai. Pēcpusdienā ieradīsimies 

Narinas pilsētā tuvāk Ķīnas robežai.  

Nakts viesnīcā Narinā. Dienā~ 150 km.     
 
 
 
 
 
 

5. DIENA. SESTDIENA, 24.06. NARINA - KOČKORA  

Kirgīzu paklāji                                           

                                      B/P/V 

Pēc brokastīm ceļosim Isikula ezera virzienā uz valsts ziemeļiem, 

turpinām ceļot pa kalniem ar skaistām ainavām. Pa ceļam 

šķērsosim Jalpak Bel kalnu pāreju un Kichi Naryn aizu. Pēc 

ierašanās Kočkora ciematā tiksimies ar kirgīzu ģimeni, uzzināsim 

kā šeit veido raksturīgos paklājus.  

Nakts viesnīcā Kočkorā.  Dienā~ 130 km.     
 
 

 

 

 

6. DIENA. SVĒTDIENA, 25.06. KOČKORA - KARAKOLA 

Pa Isikula dienvidu daļu                                                                      
 B/P/V 

Pēc brokastīm ceļš uz Isikulu. Kalnu ieskautais ezers tiek dēvēts 

par Centrālāzijas pērli, gadsimtiem vietējie iedzīvotāji šo ezeru 

uzskatīja par svētu. Apstāsimies Bokonbajeva ciematā, lai iepazītu 

medības izmantojot ērgļus. Turpināsim ceļu uz Jeti Oguz aizu jeb 

septiņu buļļu aizu, jo sarkanās klintis atgādina septiņus buļļus. 

Ierašanās Karakolā. 

Nakts viesnīcā Karakolā. Dienā~ 250 km.     
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7. DIENA. PIRMDIENA, 26.06. KARAKOLA – ISIKULA EZERS 

Tūristu iecienītā Isikula ziemeļu daļa                                                                        
 B/P/V 

Pēc brokastīm ceļosim gar Isikula ezera ziemeļu krastu, būsim 

veikuši gandrīz pilnu apli apbraucot tam apkārt. Ziemeļu daļā 

vasarā daudzi vietējie pie tā atpūšas. Pa ceļam apmeklēsim pāris 

nacionālā parkā ietilpstošas dabas zonas. Iekārtosimies viesnīcā pie 

Isikula ezera, atpūtīsimies un baudīsim ezera ūdeņus.  

Nakts viesnīcā pie Isikula ezera. Dienā~ 190 km.    

 

 

 

 

 

8. DIENA. OTRDIENA, 27.06. ISIKULA EZERS – ČON KEMINA 

Vēsture 

                           B/P/V 

Rītu sāksim nedaudz vēlāk kā ierasts, turpināsim ceļojumu pa 

Kirgizstānu. Šodien uzzināsim par senākiem laikiem šajā zemē, 

redzēsim 2000 gadus senus petroglifus. No šīs vietas paveras 

plašs skats uz Isikula ezeru un šamaņi šo vietu uzskatījuši par 

pasaules centru. Ceļosim rietumu virzienā nedaudz nost no Isikula 

ezera uz Čon Kemin ciematu.  

Nakts viesnīcā Čon Keminā. Dienā~ 120 km.   

   

 

 

 

 

9. DIENA. TREŠDIENA, 28.06. ČON KEMINA - BIŠKEKA  

Atpakaļ uz galvaspilsētu                                                                                                              
 B/P/V 

Pēc brokastīm dosimies galvaspilsētas Biškekas virzienā. Pa ceļam 

apstāsimies pie Burana torņa,  celts 11.gadsimtā Zīda Ceļa posmā. 

Tas vēstīja tirgoņiem, ka šeit ir pilsēta, kurā var atpūsties, šeit redzami 

arī kapu akmeņi, kas atgādina kareivjus. Ceļojumu pa Kirgizstānu 

noslēgsim Biškekā ar tradicionālām kirgīzu vakariņām. 

Nakts viesnīcā Biškekā. Dienā~ 150 km.     

 

 

 

 

10. DIENA. CETURTDIENA, 29.06. BIŠKEKA – STAMBULA - RĪGA  

Ceļš mājup                                                       

                                                       B/-/- 
No rīta 10:10 lidojums uz Stambulu, pēc tam uz Rīgu, ap 19:15 ierašanās Rīgā. 

 
  

 

 
 
 

Cena 1850 eiro 
 

10:10  Biškeka ___ 13:00  Stambula, Turkish airlines  5h 50min 

16:20  Stambula  ___ 19:15  Rīga, Turkish airlines   2h 55min 
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Ceļojuma cenā ietilpst:  

 
• + lidojumi Rīga–Stambula–Biškeka-Stambula-Rīga 
• + dzīvošana *3 viesnīcās un lodge tipa  
•     naktsmītnēs  divvietīgā numurā 

• + 8 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 
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 

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

• programmā 
•  

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 195 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 1450 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (10.05.2023.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (10.05.2023.) 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. 
 


