
 

 
Izraēla 

8 dienas 

02.12.-09.12.2019. 

Ceļojuma cena:  

700 EUR

 

 
1. diena – 02.12.2019. 

5:10 tikšanās Rīgas lidostā. 7:10 lidojums Rīga – Eilata. 11:45 nolaišanās Eilatā. Brauciens līdz Telavivai. Telaviva – valsts 

finansiālais un izklaides centrs. Te vairāk valda nauda, nevis reliģija. Pilsētas viesus priecē debesskrāpji, iepirkšanās un izklaide 

jūras krastā. Jaffa, kas mūsdienās kļuvusi par vienu no Telavivas rajoniem var lepoties ar 4 tūkstošu gadu vēsturi. Kādreiz ļoti 

rosīgā osta pārtapusi par miera un atpūtas zonu pie jūras. Pastaiga pa Jaffas centrālo daļu. Naktsmītne pie Telavivas. 

2. diena 

Akra – viena no skaistākajām un vēsturiskākajām vietām Izraēlā. Vecpilsēta iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Viena no 

pasaules senākajām pilsētām, kas joprojām ir apdzīvota. Krusta karu laikā bijusi svarīgākais krustnešu atbalsta punkts ar 

iespaidīgu cietoksni. Vecpilsētā var apskatīt labi saglabājušos pilsētas mūrus, krustnešu cietokšņa pagrabus, izjust mūsdienu 

pilsētas arābisko tagadni. Haifa – 3. lielākā Izraēlas pilsēta, kur draudzīgi sadzīvo piecu ticību sekotāji, tādēļ tā tiek uzskatīta par 

ekumeniskāko pilsētu visā Izraēlā. Apskatīsim Persijas dārzus, arābu stila vecpilsētas šauro ieliņu labirintu un vācu kvartālu. 

Atgriešanās naktsmītnē. 

3. diena 

Jeruzaleme – lielākā Izraēlas pilsēta ar ļoti sarežģītu un senu vēsturi, joprojām reliģisko un politisko nesaskaņu plosīta. Izraēla 

Jeruzalemi ir pasludinājusi par savu galvaspilsētu, lai gan lielākā daļa valstu izvairās dislocēt te savas vēstniecības varbūtējās 

nestabilitātes un notikumu neprognozējamības dēļ. Jeruzalemē pa īsam var izjust Izraēlas reliģisko daudzveidību. Vecpilsētas 

šaurajās ielās valda tipiskas arābu tirgus noskaņas, turpat atrodas viena no kristiešu svarīgākajām svētvietām, kuru savā starpā 

pārvalda vairākas kristīgās konfesijas. Ebreju rajonā vīrieši ar garu bārdu un tipisku apģērbu nav retums. Raudu mūris – bez 

komentāriem. Pilsētas musulmaņu svētvietās netiekam, jo tās tiek apsargātas un tūristiem pieejamas vien īpašā laikā. 

Atgriešanās naktsmītnē. 

4. diena 

Brauciens uz Nāves jūru. Pārbaudīsim vai tiešām Nāves jūrā var gulēt uz ūdens un lasīt avīzi. Vakarā iekārtošanās naktsmītnē 

pie Eilatas. Atkarībā no grupas vēlmēm, iespējama kāda vēsturiska objekta apskate. Naktsmītne atrodas 300 m attālumā no 

jūras, un piedāvā gan savu atpūtas zonu ar baseinu, gan izcilas brokastis. 

5. diena 

Brokastis. Atpūta pie Sarkanās jūras (šajā gadalaikā gaisa temperatūra sasniedz +26 un ūdens temperatūra +23-24). Peldēšanās 

Sarkanajā jūrā ir īpaša pieredze, jo Jums apkārt riņķo krāsainas zivis, kuras parasti esam raduši skatīt akvārijā. Jūras muzeja 

apskate. Eilatas Jūras muzejs ir aizraujoša apskates vieta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Interesantākais objekts muzejā - 

akvārijs, kurā mēs varam ieraudzīt īstu jūras dzīvi ar krāsainām zivtiņām, jo tas iebūvēts jūrā tieši uz koraļļu rifa. Atgriešanās 

naktsmājā.  

6. diena 

Brokastis. Brauciens gar Ēģiptes robežu. Sarkanās aizas apskate. Pēcpusdienā atpūta pie jūras, un pastaigas pa kūrortpilsētu 

Eilatu. Atgriešanās naktsmītnē. 

7. diena 

Brokastis. Brauciens uz Timnas tuksneša parku. Timnas tuksneša parkā var pastaigāt un aplūkot interesantus smilšakmens 

veidojumus un skaistus panorāmas skatus, redzēt oāzi tuksnesī un saņemt bezmaksas suvenīru krāsainas tuksneša smiltis 

pudelītē . Pēcpusdienā atpūta pie jūras. Atgriešanās naktsmītnē. 

8. diena 

Brokastis. 9:00 transfērs uz lidostu. 12:20 lidojums Eilata - Rīga. Nolaišanās Rīgā  17:10.  

 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta pakalpojumi (9 vietu mikroautobuss), 

 šoferis-gids-grupas vadītājs, 

 aviobiļetes Rīga – Eilata – Rīga (Wizzair), 

 rokas bagāža 10 kg (izmēri 40x30x20) – tā nav klasiskā izmēra rokas bagāža, 

 3 naktis apartamentos pie Telavivas (4-5-vietīgi apartamenti, 2-vietīgas istabas, labierīcības uz 4 cilvēkiem, virtuve), 

 4 naktis apartamentu viesnīcā pie Eilatas (4-5-vietīgi apartamenti, 2-vietīgas istabas, labierīcības uz 4 cilvēkiem, izcilas 

brokastis, aparamentā neliela virtuves zona). 

 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās un izklaides pasākumos, 

 nododamā bagāža 20 kg – 50 EUR (turp-atpakaļ lidojumam), 



 nododamā bagāža 10 kg – 35 EUR (turp-atpakaļ lidojumam). 

 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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