ASV rietumu tūre
15 dienas
Labāk lidot nekā braukt
16.11. - 30.12.2018.
Ceļojuma cena:
2100 EUR

1. diena
7:00 Rīga – Amsterdama – Losandželosa. 13:35 ierašanās Losandželosā. Santa Monika pludmale un atpūtas zona
pie Losandželosas. Sākam pierast pie ASV. Pirmais brauciens gar Klusā okeāna krastu līdz naktsmītnei.
Naktsmītne Venturā, kas atrodas Klusā okeāna krastā.
2. diena
Šajā dienā izbaudīsim braucienu Sanfrancisko virzienā, daļēji braucot gar okeāna krastu, un izbaudot okeāna
klinšaino krastu ainavas. Okeāna piekrastē ar lielu ticamību iespējams ieraudzīt šajā krastā ziemojošos Ziloņroņus.
Pamatīgāk izpētīsim Monterejas pussalu – slavenais 17 jūdžu ceļš ar brīnišķīgiem dabas skatiem. Monterejas
pilsētiņa – sena zvejnieku pilsētiņa, kas daļēji saglabājusi savu šarmu. Interesantākā apskates vieta – Zvejnieku
mols. Šajā apkārtnē ziemo arī slavenie Mūku taureņi, kuri ceļo milzīgu attālumu līdz savām ziemošanas vietām un
tur veido savdabīgas kolonijas. Iespējams izdosies tos ieraudzīt. Naktsmītne Santakrusā. Tā ir vēl viena spāņu
dibināta sena piekrastes pilsētiņa, kas piesaista atpūtniekus ar labu pludmali un vecāko, vēl darbojošos atrakciju
parku Rietumkrastā.
3. diena
Pastaiga pa Santakrusu. Līdz Sanfrancisko tikai 130 km. Ierodamies Sanfrancisko. Pastaiga gar Sanfrancisko līča
krastu, izbaudot skatu uz slaveno Zelta vārtu tiltu, Alkatrazas cietumu līča ūdeļos un Sanfrancisko centra
debeskrāpjiem tālumā. Pastaiga pa tiltu. Turpinājumā – Sanfrancisko apskates ekskursija ar busiņu. Iekārtošanās
nakstmītnē. Iespējama naksnīga pastaiga pa izgaismoto pilsētu. Naktsmītne Sanfrancisko.
4. diena
Turpinām Sanfrancisko apskati līdz 5:00 vakarā. Galvenie Sanfrancisko simboli – augstceltnes -Transamerikas
piramīda un Amerikas banka, Ķīniešu kvartāls, Zvejnieku mols, Roņu mols, neparasti stāvās ielas, Sanfrancisko
tramvajs. Iztaigāsim pilsētu kājām, izbrauksim ar slaveno Sanfrancisko tramvaju un ēdīsim garšīgas jūras velšu
pusdienas krastmalā. Iespējama arī pirmā ASV veikalu ķemmēšana. Naktsmītne Modesto.
5. diena
Josemitu nacionālais parks. Šajā nacionālajā parkā ieraugāmi vieni no iespaidīgākajiem kalnu skatiem pasaulē. Te
atrodas augstākais ūdenskritums ASV, kā arī iespējams ieraudzīt milzu sekvoju birzi. Tie ir lielākie koki pasaulē,
un te apskatāmie daži eksemplāri sasniedz pat 9 m diametru. Naktsmītne pa ceļam uz Nevadas štatu.
6. diena
Brauciens līdz Nāves ielejai. Nāves ieleja atrodas 86 m zem jūras līmeņa, un te reģistrēta visu laiku augstākā
temperatūra ASV - +57°C. Novembrī knapi +20-25°. Apmeklēsim šo tuksnesīgo, rēgaino un nedaudz baiso vietu,
un Nāves ielejas nacionālajā parkā apskatīsim Nāves ielejas zemāko punktu, tuksneša smilšu kāpas un Velna golfa
laukumu, iziesiem nelielā pārgājienā uz arkām, izbrauksim Mākslinieku ceļu. Brauciens līdz Lavegasai. Iespējams
pirmā vakara pastaiga Lasvegasas spilgti apgaismotajās ielās. Naktsmītne Lasvegasā.
7. diena
Brīvais laiks Lasvegasā. Nav daudz tādu, kam vēl būtu jāskaidro, ko darīt Lasvegasā. Ja nu tomēr neziniet, tad
nospēlējiet vismaz 10 dolārus spēļu automātos, apmeklējiet kādu no vakara šoviem, izstaigājiet neona gaismu
apspīdēto galveno bulvāri, savukārt dienas programmā – iepirkšanās centra vai kāda izklaides parka apmeklējums.
Naktsmītne Lasvegasā.
8. diena
Sākam 3 dienu tuksneša un kanjonu tūri, vienlaicīgi savā ceļojumā izbraucot vēl divus ASV štatus – Jūtu un
Arizonu. Ieskats Cionas nacionālajā parkā, kur ieraugāmi gleznaini, rozā krāsas klinšu veidojumi. Pie Peidžas
milzīgais Pauela dambis aizsprostojis Kolorādo upi, izveidojot pasaules lielāko mākslīgo ūdenskrātuvi. Pietura
skatu punktā no kura redzams gleznainākais Kolorādo upes loks – “Zirga pakavs”. Naktsmītne Peidžā.
9. diena
Antilopes kanjona apskate. Pieminekļu ielejas – neatkārtojama dabas ainava, kas veidojusies klinšu erozijas
rezultātā. Brauciens līdz Lielajam kanjonam. Naktsmītne Lielā kanjona ciematā.
10. diena

Lielā kanjona apskate. Dienas turpinājumā lēnām atgriežamies civilizācijā, uzsākot ceļu Losandželosas un Klusā
okeāna virzienā. Pa ceļam izbrauksim kādu posmu no vēsturiskā 66. ceļa, kas ir ASV 60-to, 70-to gadu ikona, kad
daudzi jau varēja atļauties doties ceļojumā ar auto nezināmā virzienā. Arī mūsdienās ceļmalas pilsētās var paēst 60to gadu stilā ieturētā krogā un pārlaist nakti tādā pašā viesnīcā. Naktsmītne Bārstovā.
11. diena
Kaliko – spoku pilsēta. Veidojusies Kalifornijas zelta drudža laikā 19 gs. beigās. Kad pilsētiņā bija palikuši vien 10
iedzīvotāji, bagāti uzņēmēji nopirka pilsētu un izveidoja brīvdabas muzeju, kurā mūsdienās var iejusties kalnraču
dzīvē, apskatot arī sudraba raktuves. Brauciens līdz Sandjego. No šīs pilsētas centra līdz Meksikas robežai vien 20
km. Sandjego vēsturiskā centra apskate, modernās pilsētas centra apskate, Balbao parks. Naktsmītne Sandjego.
12. diena
Kosmopolītiskā pilsēta – Losandželosa. Viens no 3 lielajiem ASV ekonomikas un finanšu centriem. ASV un
pasaulslavenā filmu industrijas meka Holivuda. Longbīča un Santa Monikas pludmale. Lielākais japāņu kultūras
centrs ASV. Jau pierasts – ķīniešu kvartāls. Senākā pilsētas daļa – Spāņu ciemats, saglabājusies no 18. gs. beigām.
Muzeji, muzeji, muzeji – Losandželosā katrs atradīs kaut ko savai gaumei. Kājām iztaigāsim pilsētas centru.
Naktsmītne Losandželosas apkaimē.
13. diena
“Universal studios” apmeklējums. Daudz dzirdēts par ASV izklaides industriju, beidzot vajadzētu ar to iepazīties
klātienē. Iespaidīgs izklaides parks, kur var griezties galvu reibinošos Amerikāņu kalniņos un klātienē iepazīties ar
daudziem kinoindustrijas trikiem. Turpat blakus arī liels ieprkšanās kvartāls. Holivudas slavas aleja - galvenā iela
Holivudā, kur uz trotuāra ieraugāmi slaveno aktieru, režisoru u.c. izklaides industrijas pārstāvju vārdi. Naktsmītne
Losandželosas apkaimē.
14. Diena
Brīvs laiks Losandželosā. 15:30 lidojums Losandželosa – Amsterdama – Rīga.
15. diena
Ierašanās Amsterdamā. Pārsēšanās. Ierodamies Rīgā
Cenā ietilpst:

ekonomiskās klases aviobiļetes visam plānotajam maršrutam,

autotransporta pakalpojumi (mikroautobuss),

gids-šoferis,

8 vai 10 kg rokas bagāža (20x40x55),

13 naktis 2*-3*-4* līmeņa viesnīcās (plānojam izmantot arī dažus moteļus), 2-vietīgas istabas ar labierīcībām, 8 viesnīcas
ar brokastīm, 5 bez brokastīm),

veselības apdrošināšana,

1 reģistrētās bagāžas vienība (atļautais svars 20 vai 23 kg).
Papildizdevumi:

ieejas maksa apskates vietās (~250 $ (ieskaitot Universal Studios (110 $). Papildizmaksas var pieaugt, ja gribēsiet apmeklēt
kādu dārgu šovu Lasvegasā un tamlīdzīgas izklaides.

iztikai nepieciešamā nauda,

ASV iebraukšanas atļauja ESTA – 14 $,

labāks vai vienvietīgs viesnīcas numurs, augstākas klases aviobiļetes.

tel. 29563697
info@baldonescelotajs.lv
www.baldonescelotajs.lv
Uzmanību !!! Lidojumu grafiks nav konkrēts. Iespējami dažādi lidojumu savienojumi caur dažādām Eiropas pilsētām. Pirms
aviobiļešu pirkšanas visi ceļojuma dalībnieki tiks informēti par konkrētiem lidojumu laikiem, un nosūtīts precīzs maršruts. Lidojumu
grafiks var nedaudz ietekmēt maršrutu. Ceļojums var tikt pārcelts par vienu dienu turp vai atpakaļ, tāpēc ieteicams rezervēt 2 brīvas
atvaļinājuma dienas gan pirms, gan pēc noteiktajiem datumiem.

