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                  Argentīna un Brazīlija 
 

 
                                                

20.oktobris–4.novembris 
 

Argentīna ir milzīga valsts pašos Dienvidamerikas dienvidos. Šeit apskatāmi vairāki no pasaules dabas 

brīnumiem, gan ledāji Patagonijā, gan Iguasu ūdenskritumos jau karstajā klimata zonā, gan tālākais 

pasaules dienvidu punkts Ušvajā – Ugunszemē. Arī galvaspilsēta Buenosairesa ir īpaša, viena no 

pasaules lielākajām pilsētām ar Eiropas un Latīņamerikas gaisotni. Ceļojuma noslēgumā iepazīsim 

slaveno Brazīlijas pilsētu Riodežaneiro, kā arī jauko Paraty pilsētu. Plašs ceļojuma maršruts. 
 

 

 

Ieteikumi: 

- Ceļojuma laikā būsim krasi atšķirīgos klimatiskajos reģionos 

 

- 5 iekšzemes lidojumi 

 

- Pāris dienas, braucot pie dabas, būs pieejamas līdzi ņemamās 

pusdienas  

 

- Ceļojums veidots ar mērķi iepazīt Argentīnu un beigās 

gūt iespaidu par Brazīliju un dienu atpūsties siltā klimatā 
 
 
 

1. DIENA. CETURTDIENA. 20.10. RĪGA–STAMBULA 

Ceļs uz Dienvidameriku                                         

                                                                         -/-/- 

Plkst. 17:45 tikšanas Rīgas lidostā, lidojums Rīga–Stambula, pēc ierašanās nakts viesnīcā Stambulā. 
 

2. DIENA. PIEKTDIENA, 21.10. STAMBULA-BUENOSAIRESA 

Ierašanās Argentīnā                                                                          

                                                                  -/-/- 

No rīta 10:00 lidojums Stambula – Buenosairesa ar aptuveni 1 h 30 min nosēšanos Brazīlijā, paliekam lidmašīnā un 
turpinām lidojumu, vakarā ierodamies Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā. Brauciens un iekārtošanās viesnīcā. 

Nakts viesnīcā Buenosairesā. Dienā~ 40 km.     

 
 
 

 

3. DIENA. SESTDIENA, 22.10. BUENOSAIRESA 

Latīņamerikas Parīze 

 

             B/-/V 

Pēc brokastīm dosimies Buenosairesas pilsētas ekskursijā. Pilsēta apvieno 

Eiropas un Latīņamerikas garu un arhitektūru. Iepazīsim dažādos pilsētas 
rajonus - San Telmo, La Boca un Palermo. Pēcpusdienā atgriešanās viesnīcā 
un vakarā piedzīvosim tango dejas ar vakariņām.  

Nakts viesnīcā Buenosairesā. Dienā~ 60 km.     
 
 

OKTOBRIS 2022 
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 17:45 tikšanās Rīgas lidostā, 19:45  Rīga ___ 22:40  Stambula, Turkish airlines  2h 55min 

 

10:00  Stambula ___ 21:25  Buenosairesa, Turkish airlines  17h 25min 
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4. DIENA. SVĒTDIENA, 23.10. BUENOSAIRESA-RANČO-BUENOSAIRESA 

Diena rančo 
 

                                                  B/P/- 

Pēc brokastīm mūsu dosimies ārpus pilsētas. Esam pampu reģionā līdz 
ieradīsimies vietējā rančo. Mūsu sagaidīs gaučo jeb rančo iemītnieki. Nobaudīsim 
uzkodas empanadas un vietējo vīnu. Redzēsim rančo dzīvojošos zirgus, iepazīsim 
šejienes dzīvi un kopīgi pusdienosim. Vērosim arī atraktīvas dejas un 
paraugdemonstrējumus. Pēc rančo apmeklējuma atgriezīsimies Buenosairesā. 

Nakts viesnīcā Buenosairesā. Dienā~ 120 km.   

 

 

 
 

5. DIENA. PIRMDIENA, 24.10. BUENOSAIRESA-EL CALAFATE 

Patagonijas ledāji    
 

                                            B/-/- 
No rīta lidojums uz El Calafate jau Patagonijā Argentīnas dienvidos. Pēc 
ierašanās dosimies uz slaveno Perito Moreno ledāju. Lago Argentino ezera 
dienvidrietumos guļošais ledājs ir viens no visas Dienvidamerikas simboliem. Mēdz 
gadīties, ka daļiņas no ledāja lūzt un krīt ūdenī, kā arī ir dzirdama ledāja 
krakšķēšana. Pēc ledāja apskates atgriezīsimies El Calafate ciematā un 
iekārtosimies viesnīcā.  

Nakts viesnīcā El Calafatē. Dienā~ 140 km.    

 

 

 

 

6. DIENA. OTRDIENA, 25.10. EL CALAFATE-ESTANICA CRISTINA-EL CALAFATE 

Ledāju valstība 
 

                                             B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies ceļā uz ostu, kur sēdīsimies kuģī. Kuģosim līdz 
kanālam no kura paveras skats uz Upsalas ledāju. Izkāpsim krastā pie 
Estancia Cristina, šī ir vieta kur pirms aptuveni simts gadiem ieradās 
pētnieki. Atrašanās vieta tieši ledāju tuvumā bija lielisks punkts no kura 
veikt ledāju pētniecību. Dosimies pastaigā pa ieleju. Uzkāpsim skatu 
punktā no kura paveras skats uz Argentino ezeru un Person ezeru. 

Pēcpusdienā atgriešanās El Calafate ciematā.  

Nakts viesnīcā El Calafatē. Dienā~ 180 km.    
 
 
 

 

7. DIENA. TREŠDIENA, 26.10. EL CALAFATE-UŠVAJA 

Ugunszeme 

         

                                             B/P/- 

Šodien lidosim vēl tālāk uz dienvidiem. Pārlidojums uz Ugunszemi – 

Ušvaju. Pēc ierašanās dosimies uz Tierra del Fuego jeb Ugunszemes 
nacionālo parku, kas aizsargā plašo dabas teritoriju. Apskatīsim Bīgla 
kanāla panorāmas skatu, kā arī dosimies pārgājienā uz skatu punktu pa 
parka mežiem. Uzzināsim par Ugunszemi un šejienes dzīvi. Pēc pastaigas 
pa parku dosimies uz Ušvaju, iekārtošanās viesnīcā šajā unikālajā pilsētā 
pašos dienvidos.  

Nakts viesnīcā Ušvajā. Dienā~ 70 km.    
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8. DIENA. CETURTDIENA, 27.10. UŠVAJA 

Pasaules tālākais dienvidu punkts 
                                  

                                    B/-/- 

Šodien pēc brokastīm turpināsim Ugunszemes iepazīšanu. Sēdīsimies laivā 
un pa ceļam redzēsim Putnu salu kurā apmetušās kormorānu kolonijas, 
vērosim arī jūras lauvas. Les Eclaireurs arhipelāgā redzēsim vienu no 

tālākajām dienvidu bākām visā Argentīnā. Brauksim netālu no nelielas 
pilsētiņas, kas atrodas jau Čīles teritorijā. Ieradīsimies uz salas kurā 
apmetušies Magelāna pingvīni. Pēcpusdienā atgriezīsimies Ušvajas pilsētā.  

Nakts viesnīcā Ušvajā. Dienā~ 90 km.    

 

 

 

 

9. DIENA. PIEKTDIENA, 28.10. UŠVAJA-IGUASU  

Ceļš uz tropiem                                                               

                                                                        B/-/- 
Pēc brokastīm lidosim uz ziemeļiem, kas šoreiz būs uz siltāku klimatu. Atvadāmies no pasaules tālākajiem 

dienvidiem Ugunszemes un lidojums uz Buenosairesu, pēc tā lidojums uz Argentīnas un Brazīlijas robežu – Iguasu. 
Iekārtosimies viesnīcā Argentīnā Iguasu pilsētā. 

Nakts viesnīcā Iguasu. Dienā~ 80 km.  

 

 
10. DIENA. SESTDIENA, 29.10. IGUASU ŪDENSKRITUMS ARGENTĪNAS PUSE 

Varenais Iguasu ūdenskritums 
 

                                        B/P/-                                 

Šodien iepazīsim vienu no pasaules pārsteidzošākajiem ūdenskritumiem 
Iguasu. Apmeklēsim trīs galvenos ūdenskrituma ceļus – augšējo, apakšējo 

un velna rīkli. Aplūkosim šo dabas brīnumu no dažādām pusēm, pastaiga pa 
augšējo ceļu, pēc tā redzēsim ūdenskritumu arī no apakšējā ceļa. Pastaigas 
pa abiem šiem ceļiem. Lai sasniegtu trešo ceļu, sēdīsimies nelielā vilcienā un 

nobrauksim aptuveni 4 km līdz stacijai no kuras redzama ūdenskrituma upes 
augšējā daļa. Pēcpusdienā atgriešanās Iguasu pilsētā.  

Nakts viesnīcā Iguasu. Dienā~ 40 km.  

                                               
 
 
11. DIENA. SVĒTDIENA, 30.10. IGUASU ŪDENSKRITUMS BRAZĪLIJAS PUSE-RIODEŽANEIRO 

Brazīlijas iepazīšana 

 

                                         B/-/-                                
Pēc brokastīm šķērsosim sauszemes robežu un ieradīsimies Brazīlijā. 

Iguasu ūdenskrituma apskate no Brazīlijas puses. No šīs puses Iguasu 
nacionālā parka paveras panorāmas skats uz ūdenskritumiem, kas ir gandrīz 
3 km gari un sastāv no 270 kaskādēm. Dosimies aptuveni 1 km garā pastaigā 

līdz Velna rīkles kanjonam. Ap pusdienas laiku brauciens uz lidostu un 
lidojums uz Riodežaneiro. Pēc ierašanās brauciens uz pilsētu un iekārtošanās 
viesnīcā Riodežaneiro. Baudām siltumu.  

Nakts viesnīcā Riodežaneiro. Dienā~ 110 km. 
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12. DIENA. PIRMDIENA, 31.10. RIODEŽANEIRO 

Slavenā Riodežaneiro iepazīšana                                                                           
                                           B/-/-                                  

Pēc brokastīm dosimies pilnas dienas Riodežaneiro iepazīšanā. 
Apmeklēsim pilsētas nozīmīgākās vietas un uzbrauksim kalnā pie slavenās 
Kristus statujas. Viesnīca atrodas netālu no pludmales ar iespēju atpūsties 

vai pastaigāties pa pludmali. 

Nakts viesnīcā Riodežaneiro. Dienā~ 90 km. 

 

 

 

 

13. DIENA. OTRDIENA, 01.11. RIODEŽANEIRO 

Atpūtas diena                                                      

                                                                       B/-/-                                  

Šodien brīva diena Riodežaneiro. Esam iepazinuši Argentīnu un arī Riodežaneiro pilsētu. Šī diena veltīta 
atpūtai. Viesnīca atrodas netālu no pludmales ar iespēju atpūsties vai pastaigāties pa pludmali. Papildus pēc 

izvēles iespējams arī izvēlēties kādu ekskursiju pa pilsētu. 
Nakts viesnīcā Riodežaneiro. 

 
14. DIENA. TREŠDIENA, 02.11. RIODEŽANEIRO-PARATY-SAN PAULU-STAMBULA 

Brazīlijas pilsētas                                                                                                                                                
 B/-/-                                  

Pēc brokastīm ceļosim pa sauszemi no Riodežaneiro uz San Paulu, pa ceļam 

vērosim mazāku pilsētu un okeāna ainavas. Ap pusdienas laiku apmeklēsim 
jauku pilsētu okeāna krastā – Paraty. Pēc pastaigas pa to ceļosim uz Brazīlijas 
lielāko pilsētu San Paulu. Vakarā ierašanās San Paulu lidostā un lidojums uz 
Stambulu.  

Dienā ~ 500 km. 
 

                                 

 

 

 

 

 

15. DIENA. CETURTDIENA, 03.11. STAMBULA 

Ceļš mājup 
                                                              

Ap 18:25 vakarā ierašanās Stambulā, brauciens uz viesnīcu un nakts viesnīcā Stambulā. 

 

 

 

16. DIENA. PIEKTDIENA, 04.11. STAMBULA-RĪGA 
 

No rīta 09:15 lidojums uz Rīgu, ap 11:10 ierašanās Rīgā. 

 
 

 
 

 
Cena 4260 eiro 

 

23:45  San Paulu ___ 18:25+1  Stambula, Turkish airlines  12h 40min 

 

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

 
• + lidojums Rīga–Stambula-Buenosairesa un 
• San Paulu-Stambula-Rīga 
• + 5 iekšējie lidojumi 

• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 
• + 12 brokastis un 3 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  

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 596 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 3860 eiro jāveic ne vēlāk kā 60 dienas pirms izlidošanas (21.08.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 60 dienām (21.08.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 

Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 60 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. 
 


