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Kalifornija, Nevada, Arizona, Jūta 
 

Losandželosa – San Diego – Lielais Kanjons – Braisa Kanjons – Zaionas 

Kanjons – Lasvegasa – Josemitu Nacionālais parks – Sanfrancisko 

 

Ceļojuma cena: 1405 EUR/987,44 LVL + aviopārlidojums 

Ceļojuma ilgums: 11 dienas 

Ceļojuma datumi: 03.04 – 13.04 10.04 – 20.04 17.04 – 27.04 29.04 – 09.05 

                              01.05 – 11.05 08.05 – 18.05 16.05 – 26.05 30.05 – 09.06 

  06.06 – 16.06 13.06 – 23.06 20.06 – 30.06 27.06 - 07.07 

    03.07 – 13.07 11.07 – 21.07 18.07 – 28.07 25.07 – 04.08 

  01.08 – 11.08 15.08 – 25.08 22.08 – 01.09 28.08 – 07.09 

  05.09 – 15.09 12.09 – 22.09 19.09 – 29.09 25.09 – 05.10 

  03.10 – 13.10 10.10 – 20.10 17.10 – 27.10 24.10 – 03.11 

  06.11 – 16.11 20.11 – 30.11 26.11 – 06.12 

 

1. diena 

Izlidošana no Rīgas uz Losandželosu. Ierašanās Losandželosā. Transfērs no lidostas uz viesnīcu, 

iekārtošanās pēc transatlantiskā pārlidojuma. Nakts viesnīcā Losandželosā. 

2. diena 

Brokastis. Grupas pulcēšanās. Apskates ekskursija pa pilsētu. Slavenā Zvaigžņu Aleja Holivudas 

bulvārī, «Kodak» centrs – Oskara balvas pasniegšanas ceremonijas vieta, Beverlihilsa, iepirkšanās 

rajons Rodeo Drive – Holivudas zvaigžņu iepirkšanās meka. Piecu reliģiju parks, slavenās Santa 

Monika un Malibu pludmales. Nakts Losandželosā. 

3. diena 

Brokastis. Brauciens uz San Diego. Pa ceļam Kristāla katedrāles apmeklējums. San Diego pilsētas 

apskates ekskursijas laikā apskatīsiet vēsturisko viesnīcu «Coronado», kas atrodas okeāna krastā, 

īpatnējā Koronado rajonā. Balboa parka apmeklējums, kur atrodas vairāki izstāžu paviljoni, celti 

senā spāņu stilā. Gāzes lukturu kvartāls un Ostas krastmala, kur pastāvīgi uzstājas ielu mākslinieki. 

Populārā La Hoijas kūrorta apmeklēšana. Kūrorts vilina ar klinšaino piekrasti, brīnišķīgām 

pludmalēm un īpaši skaistām okeāna ainavām. Atgriešanās Losandželosā. Nakts viesnīcā 

Losandželosā. 

4. diena 

Brokastis. Ekskursija uz Geti centru – naftas magnāta Pola Geti mākslas centrs, kur apkopota 

pasaulē lielākā tēlotājmākslas privātā kolekcija. Geti centrā Jūs apskatīsiet slavenu gleznotāju 
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darbus, skiču, manuskriptu, dekoratīvās mākslas plašās kolekcijas un daudz ko citu. Losandželosas 

un meksikāņu centra apskate. Brauciens Lielā Kanjona virzienā, līdz Nevadas un Arizonas robežai. 

Iekārtošanās viesnīcā. Nakts Lielā Kanjona apvidū. 

5. diena 

Brokastis. Ekskursija uz Lielā Kanjona Nacionālo parku. Lielā Kanjona Nacionālais parkā atrodas 

Kolorado upes kanjons kurš ir vislielākais, visgleznainākais, visizteiksmīgākais ūdens un vēja 

radītais brīnums pasaulē. Brauciens uz Pauela ezeru, otro lielāko mākslīgo ezeru ASV. Iekārtošanās 

viesnīcā. Nakts Pauela ezera apvidū. 

6. diena 

Brokastis. Izbraukšana uz Jūtas štatu. Braisa Kanjona Nacionālais parks ar daudzkrāsainajām 

klintīm un brīnišķīgajām dabas ainavām. Brauciens uz Zaionas Nacionālo parku. Pārbrauciens uz 

Lasvegasu. Iekārtošanās viesnīcā. Pēc vēlēšanās – vakara pastaiga pa pilsētu. Nakts Lasvegasā. 

7. diena 

Brokastis. Lasvegasa. Jūs sagaida brīnumiem, pārsteigumiem un atklājumiem pilna diena! Slavenais 

«Strip» bulvāris, ekskursijas uz interesantākajiem apskates objektiem, labāko kazino apskate, 

izklaides. Vakarā unikāls gaismas šovs. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu, apmeklēsiet teatrālu 

šovu vienā no Lasvegasas kazino. Nakts viesnīcā Lasvegasā. 

8. diena 

Brokastis. Brauciens uz Nevadu pāri tuksnesim uz Kaliforniju. Iekārtošanās viesnīcā Kalifornijā. 

Nakts Kalifornijā. 

9. diena 

Brokastis. Josemiti Nacionālais parks. Parka ūdenskritumi, arī Josemiti ūdenskritums, kas ir 

augstākais ūdenskritums Ziemeļamerikā un trešais augstākais ūdenskritums pasaulē. Brauciens uz 

Sanfrancisko. Iekārtošanās Sanfrancisko. Iekārtošanās viesnīcā. Nakts Sanfrancisko. 

10. diena 

Brokastis. Sanfrancisko apskates ekskursija. Slavenāko pilsētas simbolu apskate: Viktorijas laika 

namiņi, kompānijas Trans Amerika piramīda, Ķīniešu kvartāls, Daiļās mākslas pils un visā pasaulē 

slavenais tilts «Zelta vārti». Skatu laukumi – Dārgumu sala, Tvinpiksa, Rātsnams, mols un daudz 

kas cits. Kūrortpilsētas Sausalito apmeklēšana, kur redzēsiet daudzus mākslas salonus. Nakts 

Sanfrancisko. 

11. diena 

Brokastis. Brīvais laiks. Patstāvīgs transfērs uz lidostu. Izlidošana uz Rīgu. 

 

Cenā iekļauts: 

 Dzīvošana 2* - 3* tūristu klases viesnīcās divvietīgos numuros (10 naktis) 

 Ēdināšana: kontinentālās brokastis 

 Ceļojuma programmā norādītās ekskursijas krievu valodā runājoša gida pavadībā 
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 Ieejas biļetes parkos, kas norādīti ceļojuma programmā 

 Komfortabls transports visa brauciena laikā 

 

Cenā nav iekļauts: 

 Starpkontinentālais lidojums no 955 EUR/ 670 LVL 

 Medicīniskā apdrošināšana uz brauciena laiku: biznesa klase – 26 EUR 

 Vīza LR nepilsoņiem (160 USD) vai elektroniska ceļošanas atļauja ESTA izbraukšanai uz 

ASV LR pilsoņiem 

 Krupjē pakalpojumi, tējas nauda autobusa šoferiem un gidam 

 Papildus ekskursijas 

 

Braucienam nepieciešamie dokumenti: 

 Dodoties ceļojumā uz ASV, tūristam nepieciešama jaunā parauga pase ar biometriskajiem 

datiem un jābūt derīgai vēl 6 mēnešus pēc brauciena beigu datuma. 

 Latvijas pilsoņa un nepilsoņa pase, ar derīguma termiņu līdz 50 gadiem nav derīga ceļošanai 

ārpus Šengenas zonas no 2010. gada 1. novembra! 

 

Informācija tūristiem, kas ceļo ar bērniem līdz 18 gadiem: 

 Bērnam jābūt ierakstītam vecāku pasē. Ja bērns nav ierakstīts vecāku pasē, nepieciešams 

bērna dzimšanas apliecības oriģināls. 

 Bērniem līdz 18 gadiem, dodoties ceļojumā bez vecākiem, nepieciešama pase, notariāli 

apstiprināta vecāku atļauja un dzimšanas apliecība. 

 

Papildinformācija par braucienu: 

 Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, firma nevar garantēt, ka pieteiksies vēl 

kāds dzīvošanai divvietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir 

jāpiemaksā par dzīvošanu  vienvietīgā numurā – no 456 EUR/320 LVL. 

 Programmā piedāvātās viesnīcas atbilst to valstu standartu kategorijām, kurā tās, atrodas. 

 Ekskursija uz «Universal» studiju – 70 USD. 

 Vakara pastaiga Lasvegasā – 60 USD. 

 Brauciens ar trošu tramvaju – 6 – 10 USD. 

 Iesakām ņemt līdzi apmēram 50 USD dienā ēšanai un suvenīriem. 

 Firma patur tiesības mainīt apskates objektu secību vai objekta aizvietošanu ar līdzvērtīgu, 

nemainot piedāvāto pakalpojumu pilnu apjomu. 

 Brauciena cena un papildus pakalpojumu izmaksas (ieejas biļetes muzejos) ir norādītas uz 

01.11.2013 (1 EUR= 0,702804 LVL). Mainoties valūtu kursam, arī brauciena cena un 
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papildus pakalpojumu izmaksas var mainīties. 

 Par papildus maksu, iespējama dzīvošana augstākas klases viesnīcā. 

 

 

 


